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DEZVOLTAREA ARMATEI NAȚIONALE PRIN PRISMA IMPLEMENTĂRII 

PRINCIPIILOR GENERALE ALE SERVICIULUI MILITAR  
                                                                                                                            

 Ion COROPCEAN1 

                                                                                                                       

Rezumat: Actualmente în Republica Moldova sunt adoptate principalele  documente de politici în 

domeniul securității precum și de dezvoltare și construcție a Armatei Naționale. Obiectivele politicii de 

apărare naţională urmează a fi realizate prin concentrarea eforturilor naţionale pe direcţii de acţiune 

primordiale. Iar una din ele este in intensificarea controlului parlamentar în derularea procesului actual de 

reformare care va spori nivelul de responsabilitate a instituţiilor statului şi a societăţii faţă de dezvoltarea 

sistemului naţional de apărare. Acest deziderat va fi realizat atît prin prisma mecanismelor existente, cît şi 

prin identificarea unor metode probate în practica internaţională privind controlul democratic asupra 

sistemului naţional de apărare. 

Este imperativ necesar la această etapă a implementărilor practice a deciziilor politice ca Ministerul 

Apărării să asigure planificarea construcţiei şi dezvoltării Armatei Naţionale călăuzindu-se, alături de 

principiul controlului civil democratic, și de principiile generale de organizare a serviciului militar care vor 

asigura armatei standarde contemporane de organizare, funcţionare şi capacitate de îndeplinire a sarcinilor 

constituţionale. 

Cuvinte cheie: Ministerul Apărării, Marele Stat Major al Armatei Naționale, Armata Națională, 

apărarea, planificarea apărării, principiu, serviciu public, serviciul militar. 

 

Summary: Currently in the Republic of Moldova are adopted the main policy documents in the field 

of security as well as development and construction of the National Army. The objectives of the national 

defense policy are to be achieved by concentrating the national efforts on primordial directions of action. 

And one of them is in the intensification of the parliamentary control in the development of the current 

reform process which will increase the level of responsibility of the state institutions and of the society 

towards the development of the national defense system. This goal will be achieved both in terms of existing 

mechanisms and by identifying proven methods in international practice on democratic control over the 

national defense system. 

It is imperative at this stage of practical implementations of political decisions that the Government 

of the Republic of Moldova, the Ministry of Defense ensures planning the construction and development of 

the National Army guided, along with the principle of democratic civilian control, and general principles of 

military service, the army contemporary standards of organization, functioning and ability to perform 

constitutional tasks. 

 

Având în vedere schimbările mediului de securitate internaţional şi regional, Republica Moldova a 

iniţiat la începutul anului 2015, cu suportul partenerilor externi, un proces complex de reformare a sectorului 

de securitate şi apărare. O condiţie primordială a acestui proces este proiectarea cadrului strategic de 

planificare a apărării, realizat prin introducerea unui nou capitol de planificare a apărării în legea nr.345, 

din 25.07.2003, cu privire la apărarea naţională. Aceasta din urmă a cuprins elaborarea unui set de 

documente strategice, interdependente şi subordonate între ele, după cum urmează: Strategia securităţii 

naţionale (SSN), Strategia naţională de apărare (SNA), Strategia militară (SM).Actualmente Ministerul 

Apărării se află la etapa implementării în practică a angajamentelor asumate în documentele de politici de 

dezvoltare și construcție a Armatei Naționale. 

Totodată, cu toate că strategia naţională de apărare se aprobă pentru perioada unui act al guvernării, 

adică patru ani, vom constata că acest important document a fost aprobat doar spre sfârșitul mandatului 

Parlamentului de legislatura a XX-a. Pentru dezvoltarea Armatei Naționale, inclusiv în procesul aprofundării 

reformelor democratice, este necesar ca obiectivele asumate atît prin documentele de politici interne dar și 

                                                             
1 General de divizie (r.), doctor în științe politice, director Agenția pentru Știință și Memorie Militară a Ministerului Apărării, municipiul 

Chișinău. 



angajamentele internaționale să se transforme în voinţă politică de implementare a viitorului Parlament şi 

Guvern [1, p.79].  

Aceste angajamente urmează a fi realizate cu abordare complexă a principiilor de dezvoltare și 

funcționare a organismului militar, precum și prin concentrarea eforturilor naţionale pe direcţii de acţiune 

primordiale. Armata se deosebeşte de alte instituţii ale statului prin specificul rolului care îi revine în sistemul 

de apărare, şi anume, este abilitată să folosească violenţa în mod legal pentru a îndeplini misiunile 

încredinţate. Din acest motiv, implementarea controlului civil democratic asupra organismului militar și a 

organelor de drept trebuie să fie una din direcțiile de bază ale politicii de stat [2]. 

Aderarea Republicii Moldova la Programul Parteneriat pentru Pace  pe 16 martie 1994, iar ulterior 

semnarea şi reactualizarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova - NATO, a 

oferit posibilitate reală țării de a-şi consolida securitatea naţională şi capacităţile de apărare. Astfel, pe calea 

aprofundării relaţiilor cu Alianţa Nord-Atlantică, Republica Moldova tinde să asigure ca Forţele Armate să 

servească şi să protejeze dezvoltarea democrată a statului. Asumarea angajamentului de edificare a 

capacităţilor viabile pentru asigurarea securităţii şi apărării naţionale este posibilă prin exercitarea controlului 

civil democratic comprehensiv asupra Forţelor Armate. Acţiunile speciale care urmează a fi întreprinse, în 

acest context de supoziţii, ţine de consolidarea rolului persoanelor civile participante la procesul de adoptare 

a deciziilor în cadrul sectorului securităţii şi apărării naţionale, implementarea standardelor euroatlantice în 

reformarea Forţelor Armate şi promovarea accesului mass-media şi a opiniei publice la informaţiile ce ţin de 

apărare şi securitate. 

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. Ministerul Apărării urmează să extindă treptat numărul persoanelor 

civile angajate la minister şi să încurajeze participarea societăţii civile la examinarea problemelor de apărare 

şi securitate naţională. Elaborarea ghidului carierei profesionale a angajaților civili ai Ministerului Apărării 

este o necesitate actuală. Ghidul urmează să ofere acestor persoane, inclusiv, experiența de activitate în alte 

ministere cu responsabilități în domeniul asigurării securității naționale. Aceasta va facilita cooperarea 

ulterioară a Ministerului Apărăii cu acestea. Numirea în fruntea Ministerului Apărării a unei persoane civile 

în anul 1997 a reprezentat expresia voinţei politice a conducerii de vârf de a construi un stat în baza normelor 

democratice, iar serviciul militar a intrat în sfera controlului civil, care este principalul principiu de asigurare 

a securității naționale și construcției militare într-un stat democratic. Vom menționa că chiar dacă în ultimii 

ani au fost desemnați la funcția de ministru al apărării foști militari în rezervă, aceștia au rămas la conducerea 

ministerului ca persoane civile. Acest factor este foarte important și corespunde practicilor occidentale. 

Astfel, principiul controlului civil democratic a schimbat substanţial locul şi rolul a două instituţii importante 

în asigurarea securităţii militare: Ministerului Apărării şi Marelui Stat Major al Armatei Naţionale, 

schimbând nu numai responsabilităţile şi atribuţiile, dar şi mecanismele de conlucrare cu celelalte instituţii 

ale statului, inclusiv Parlament, Preşedinţie, Guvern. Totodată, ajustarea şi adoptarea legislaţiei care prevede 

aceste aspecte, asigurând  eficienţa activităţii atât a Ministerului Apărării, cât şi a Marelui Stat Major al 

Armatei Naţionale, nu s-a încheiat.  

Un element important în eficienţa activităţii Ministerului Apărării şi Marelui Stat Major îl reprezintă 

delimitarea atribuţiilor politice de atribuţiile militare. În acest scop a fost elaborat Regulamentul Marelui Stat 

Major al Armatei Naţionale, cu evidenţierea clară a atribuţiilor şi drepturilor Marelui Stat Major, dar şi 

obligaţiunilor funcţionale ale Şefului Marelui Stat Major [3]. Este de notat că Marele Stat Major al Armatei 

Naţionale s-a aflat în avangarda proceselor de reformă a unităților militare în conformitate cu standardele 

euroatlantice. În calitate de exemplu ne serveşte trecerea de la structura organizatorică şi de state de tip 

sovietic la unul bazat pe structuri de tip occidental „joint” sau „întrunit”, care reprezintă un nivel superior al 

elementului organizării, planificării şi conducerii serviciului militar. Această structură de tip nou a fost 

temelia proceselor de construcţie a unei noi armate de model european.  

De asemenea, noi considerăm că noua structură şi noul Regulament cu privire la organizarea şi 

funcţionarea Ministerului Apărării în mare parte răspunde cerinţelor prezentate, asigură crearea unui cadru 

comprehensiv ce va reglementa într-o formulă nouă organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării, 

accesibil şi eficient, contribuind la realizarea conformă a misiunilor şi sarcinilor cu care este investit. 



Ministerul întru exercitarea funcţiilor sale, este împuternicit în elaborarea şi promovarea de politici în 

următoarele domenii: politici de apărare; planificării apărării naţionale; analiză şi informaţii militare; 

resurselor sistemului naţional de apărare; dezvoltarea resurselor umane în domeniul militar; învățământul în 

domeniul milităriei; cooperării internaţionale în domeniul militar; interoperabilităţii militare. Noi vom 

remarca şi noul principiu al formării conducerii ministerului, care corespunde standardelor occidentale, şi 

care asigură continuitatea actului politic de guvernare. Astfel, conducerea Ministerului Apărării este formată 

din ministru, un secretar general, care asigură realizarea legăturilor funcţionale dintre conducerea 

ministerului şi corpul de funcţionari publici şi doi secretari de stat, responsabili pe domenii de competenţă 

separată [4]. 

Vom remarca că la această etapă a implementărilor practice a deciziilor politice este necesar ca 

Guvernul Republicii Moldova, Ministerul Apărării să asigure planificarea construcţiei şi dezvoltării Armatei 

Naţionale nu doar prin prisma structurii, organizării, conducerii, completării, pregătirii, întrebuințării, dotării, 

dislocării, dar și  călăuzindu-se, alături de principiul controlului civil democratic, și de alte principii 

importante de organizare a serviciului militar care vor asigura armatei standarde contemporane de organizare, 

funcţionare şi capacitate de îndeplinire a sarcinilor constituţionale. 

Termenul „principiu” îl putem defini ca element fundamental, idee, lege de bază pe care se întemeiază 

o teorie ştiinţifică, un sistem politic, juridic, o normă de conduită etc [5]. Putem propune următoarea definiţie 

a principiilor serviciului public: „Acestea sunt ideile fundamentale care exprimă legităţile obiective şi care 

determină direcţiile ştiinţific argumentate de realizare a competenţelor, sarcinilor şi funcţiilor organelor de 

stat şi împuternicirilor funcţionarilor publici care acţionează în sistemul puterii de stat şi în particular în 

sistemul serviciului public” [6, p.78]. 

Astfel, putem constata  unitatea cerinţelor de bază înaintate faţă de serviciul public, adică principiile 

generale de organizare a serviciului public  poartă un caracter universal şi se răsfrâng asupra tipurilor 

speciale ale serviciilor publice inclusiv asupra serviciului militar. Considerând că serviciul militar este o 

varietate deosebită a serviciului public ne propunem să examinăm şi principiile lui prin prisma acestuia.  

Unitatea cerinţelor de bază înaintate faţă de serviciul militar arată că toţi militarii se supun minimului de 

reguli generale, indiferent de apartenenţa departamentală.  

Totodată, la serviciul militar, principiile generale pot fi cu particularităţi  determinate de specificul 

sarcinilor soluţionate şi funcţiilor îndeplinite [7]. Principiile fundamentale pe care se bazează serviciul public 

în Republica Moldova sunt principiile legalităţii, profesionalismului, transparenţei, imparţialităţii 

independenţei, stabilităţii şi loialităţii [8], totodată sunt evidenţiate principiile de conduită a funcţionarului 

public, ele fiind: legalitate, imparţialitate, independenţă şi profesionalism [9]. Ne propunem să examinăm 

principiile generale enumerate cu evidenţierea aspectelor  care se reflectă asupra serviciului militar în 

particular și dezvoltării armatei în general. 

1. Principiul legalităţii. Trăsăturile caracteristice ale legalităţii: unitatea, caracterul general şi 

obligativitatea cerinţelor sunt asigurate prin faptul că legile şi alte acte normative adoptate trebuie să 

corespundă Constituţiei, aceasta având putere juridică supremă. 

Particularităţi ale legalităţii, de asemenea sunt: egalitatea tuturor cetăţenilor, inclusiv şi a militarilor, 

în faţa legii; inadmisibilitatea opunerii acesteia raţionalităţii;  inadmisibilitatea abaterii de la legi sub oricare 

pretext. Principiul legalităţii este principiul universal al serviciului public care nu admite excepţii pentru nici 

una din varietăţile ei, inclusiv serviciul militar, reieşind din necesitate şi raţionalitate. 

Aspectul exterior în respectarea principiului legalităţii se manifestă în activitatea organelor şi 

instituţiilor în care este prevăzut serviciul militar şi care trebuie să se realizeze în strictă corespundere cu 

legea. Particularitatea serviciului militar constă în faptul că el se îndeplineşte  în organele puterii executive 

care realizează conducerea instituţiilor militare. Deosebit de actuală este această teză pentru cei care 

organizează controlul civil asupra respectării principiului legalităţii în activitatea organelor conducerii 

militare, factorilor decizionali militari şi militarilor. Ei trebuie să fie complet independenţi de conducerea 

militară, inclusiv în problemele asigurării lor cu toate tipurile de drepturi care în caz contrar permite 

exercitarea presiunii şi prin urmare, realizarea intereselor unor persoane cu funcţii de răspundere concrete şi 

nu a statului. 



Din principiul dat rezumă un şir de excepţii, care nu diminuează, ci dimpotrivă confirmă valoarea lui. 

Toate restricţiile pot fi divizate în generale, care se răsfrâng asupra tuturor tipurilor de servicii de stat şi 

speciale, care sunt condiţionate de specificul tipului său aparte. Restricţiile generale sunt legate de cetăţenie, 

vârsta candidatului la încadrarea în serviciu, capacitatea lui de a acţiona, studiile necesare prevăzute pentru 

funcţia publică respectivă etc. 

Particularităţile de realizare a accesului egal al cetăţenilor la serviciul public sub aspectul serviciului 

militar constă în faptul, că pe de o parte serviciul militar este pe timp de pace dreptul cetăţeanului Republicii 

Moldova de a îndeplini benevol acest serviciu iar pe de altă parte – datoria întregii populaţii de gen masculin 

de a îndeplini serviciul militar conform ordinului, realizând datoria constituţională privind apărarea Patriei. 

Serviciul militar în termen reprezintă forma obligativităţii militare a cetăţenilor Republicii Moldova. Scutirea 

şi amânarea de la încadrare în serviciul militar se efectuează numai conform principiilor prevăzute de legile 

respective. 

În cadrul acţiunii principiului legalităţii o mare importanţă o are utilizarea principiului de 

proporţionalitate, care în conducerea de stat se manifestă ca corespunderea mijloacelor, procedeelor şi 

metodelor folosite în conducere cu sarcinile şi scopurile conducerii. În sfera militară aceasta  înseamnă, că 

măsurile luate trebuie să se afle în corelaţie cu scopul propus, de exemplu, la introducerea stării excepţionale 

şi în alte cazuri, când există un pericol real pentru viaţa şi sănătatea populaţiei.  

2. Principiul loialităţii este unul determinant în serviciul public şi obligă funcţionarul public să 

servească cu  bună credinţă autoritatea publică în care activează,  precum şi interesele legitime ale 

cetăţenilor.  

Devenind militar, cetăţeanul îşi asumă obligaţia să îndeplinească cu jertfire de sine datoria privind 

apărarea Patriei în caz de pericol pentru a asigura integritatea şi suveranitatea ţării. Confirmând această 

obligaţie, militarul depune Jurământul militar, în care jură credinţă Patriei şi poporului, să apere ţara şi 

poporul ei, să respecte legile şi regulamentele militare. 

Încrederea în activitatea militarilor are o mare importanţă pentru stabilitatea societăţii în întregime. 

Populaţia va avea încredere în militari când activitatea acestora se va realiza în strictă conformitate cu 

Constituţia şi în modul stabilit de lege. În scopul ridicării nivelului de încredere din partea societăţii în 

militari este necesară dezvoltarea principiului controlului civil a organismului militar, adică realizarea 

controlului permanent asupra legalităţii în activitatea Forţelor Armate. 

3. Principiul imparţialităţii obligă  funcţionarii publici să ia decizii şi să întreprindă acţiuni în mod 

imparţial, nediscriminatoriu şi echitabil, astfel fiind asigurate drepturile şi libertăţile omului şi cetăţeanului, a 

acţiunii lor nemijlocite. Obligaţiile funcţionarilor publici de a recunoaşte, respecta şi apăra drepturile omului 

şi cetăţeanului se bazează pe prevederile din Constituţia Republicii Moldova. Drepturile şi libertăţile omului 

constituie valoarea supremă. Protecţia drepturilor şi libertăţilor omului şi cetăţeanului sunt datoria statului şi 

obligaţia cetăţenilor aflaţi în serviciul public. 

Valoarea socială a serviciului militar constă în aceea că prin îndeplinirea acestuia este asigurată 

suveranitatea şi integritatea teritorială a statului, stabilitatea societăţii, fapt ce permite cetăţenilor să-şi 

realizeze drepturile şi libertăţile garantate. Pe de altă parte populaţia, precum şi factorii decizionali ai puterii 

de stat şi administraţiei publice locale trebuie să recunoască, să respecte şi să apere drepturile şi libertăţile 

militarilor. În acelaşi timp mecanismele de protejare trebuie să fie prevăzute în legislaţie.  

Principiul indicat are în activitatea militarilor nu numai un aspect exterior, adică respectarea 

drepturilor şi libertăţilor populaţiei civile, ci şi unul interior, adică recunoaşterea, respectarea şi protejarea 

drepturilor şi libertăţilor militarilor din partea altor militari, inclusiv a comandanţilor şi şefilor. Aspectul 

interior se realizează prin intermediul îndeplinirii obligatorii a cerinţelor disciplinei militare, a respectării 

ordinii speciale în activitatea de serviciu, inclusiv în timpul ducerii acţiunilor de luptă. Viaţa şi sănătatea, ca 

valori de bază şi supreme ale omului, trebuie să aibă o importanţă prioritară la luarea hotărârilor privind 

metodele şi procedeele de ducere a acţiunilor de luptă. 

4. Principiul profesionalismului. Prin termenul „profesionalism” se subînţelege cunoaşterea profundă 

şi multilaterală  precum şi posedarea deprinderilor practice într-un domeniu anumit al activităţii publice utile; 

prin termenul „competenţă” se subînţelege cunoaşterea obiectului de activitate, existenţa pregătirii 

profesionale, deprinderilor de lucru, studierea şi valorificarea experienţei avansate. 



Activitatea privind asigurarea exercitării împuternicirilor organelor de stat (adică serviciul public) 

trebuie considerată profesie, care presupune o calificare ce are semnificaţie pentru tot statul şi care cere de la 

funcţionarii publici o măiestrie anumită, dobândită şi menţinută în rezultatul studierii sistematice şi continue. 

Exercitarea profesională a obligaţiunilor funcţionale de către funcţionarii publici presupune îndeplinirea 

lucrului de bază contra unei recompense băneşti (salariul de funcţie, soldă). Abordarea în cauză este aplicată 

în întregime şi faţă de serviciul militar, însă cu unele excepţii. 

În plan profesional serviciul militar îl îndeplinesc doar militarii care îşi fac serviciul militar prin 

contract. Militarii în termen exercită o obligaţiune militară prin intermediul îndeplinirii serviciului militar 

conform încorporării în cursul unui termen strict stabilit. Însă cele indicate nu înseamnă, că principiul 

profesionalismului şi competenţei nu este caracteristic serviciului militar. Mai mult ca atât, îndeplinirea 

profesională a obligaţiunilor reprezintă una din îndatoririle de bază ale fiecărui militar,  pentru care el este 

obligat să posede în permanenţă cunoştinţe militare profesionale, să perfecţioneze pregătirea şi măiestria sa 

militară.  

5. Principiul transparenţei în realizarea serviciului public se bazează pe Constituţie, conform căreia 

organele puterii de stat, organele administraţiei publice locale, precum şi persoanele lor cu funcţii de 

răspundere sunt obligate să asigure fiecărui cetăţean posibilitatea familiarizării cu documentele şi materialele 

care ating drepturile şi libertăţile lui, dacă altceva nu este prevăzut de lege. 

Principiul indicat nu este absolut pentru militari şi are anumite limite stabilite prin care  militarii sunt 

îndatoraţi să păstreze cu stricteţe secretul militar, cel de stat, precum şi caracterul confidenţial al unor 

activităţi şi documente. Astfel, serviciul militar se bazează de fapt pe corelaţia dintre transparenţă şi 

respectarea secretului de stat în activitatea militarilor. 

Principiul transparenţei în sistemul serviciului militar se asigură  prin mecanismul luării în 

considerare a părerii militarilor [10],  reflectarea sistematică a activităţii structurilor militare prin intermediul 

mijloacelor de informare în masă (ziarul „Oastea Moldovei”, pagina electronică „ army.md ”, reţele de 

socializare etc.). 

Însă cadrul de acţiune al principiului transparenţei referitor la serviciul militar trebuie să fie conturat 

mai pronunţat de către legislaţie. Încălcarea principiului trebuie să atragă după sine survenirea 

responsabilităţii juridice. În sensul indicat principiul transparenţei corelează cu principiul credibilităţii 

menţionat anterior faţă de militari şi activitatea lor. Limitarea exagerată a transparenţei activităţii  în 

organizaţia militară a statului se răsfrânge asupra nivelului de credibilitate faţă de ea în întregime sau faţă de 

unele persoane cu funcţii de răspundere, inclusiv şi acele militare, din partea populaţiei Republicii Moldova.  

6. Principiul responsabilităţii, privind pregătirea şi luarea deciziilor, neexecutarea sau îndeplinirea 

inadecvată a obligaţiunilor sale funcţionale are scopul să orienteze funcţionarii publici şi militarii spre 

realizarea conştiincioasă, oportună şi legală a obligaţiunilor sale funcţionale. Pentru militari aceasta practic 

înseamnă că neîndeplinirea sau îndeplinirea neadecvată a acestor obligaţiuni trebuie să atragă după sine 

măsurile de responsabilitate juridică. Prin urmare, fixarea principiului responsabilităţii cimentează 

organismul militar. 

7. Principiul independenţei, obligă la comportament, decizii şi acţiuni neinfluenţate de apartenenţa 

politică a funcţionarului. Acest principiu care limitează în esenţă militarii în drepturi politice nu contrazice 

principiile şi normele dreptului internaţional. Deoarece în Convenţia europeană a Drepturilor Omului  este 

prevăzut că libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerile nu poate face obiectul altor restrângeri decât 

cele prevăzute de lege care, într-o societate democratică, constituie măsuri necesare pentru siguranţa publică, 

protecţia ordinii, a sănătăţii, a moralei publice, a drepturilor şi a libertăţilor altora [11]. 

Vom menţiona, că în cazul luptei partidelor politice în stat trupele pot deveni instrumentul unor 

şantaje politice şi chiar mai mult decât atât, armata care votează se poate exprima împotriva guvernului şi să 

se plaseze faţă de el în poziţie duşmănoasă. Atribuirea drepturilor politice armatei o poate transforma din 

putere care se supune şi serveşte legea şi intereselor de stat, în forţa care serveşte interesele partidului.  

Astfel, la începutul sec. XX, savanţii au formulat principiul fundamental – drept principiu al neutralităţii 

politice în armată, adică a posibilelor restricţii privind drepturile constituţionale ale militarilor în domeniul 

politic, ceea ce în consecinţă a fost stipulat în actele internaţionale de drept. 



Astfel, în scopurile realizării principiului neutralităţii politice (sau neapartenenţei la un partid) 

militarilor le este interzis să facă parte din asociaţii obşteşti, care urmăresc scopuri politice, la care se referă  

partidele politice şi alte forme organizaţionale de drept ale asociaţiilor obşteşti create în scopurile realizării 

unei puteri politice. Militarilor le este interzis oficial sau public de a demonstra ataşamentul faţă de partidele 

politice. Ei trebuie să fie neutri în lupta politică a diverselor partide şi mişcări. În Republica Moldova acest 

principiu este consfinţit în  legea cu privire la statutul militarilor, unde militarilor pe perioada îndeplinirii 

serviciului militar li se interzice să facă parte din partide şi din alte organizaţii social-politice ori să 

desfăşoare activităţi politice în favoarea acestora [12]. 

8. Principiul stabilităţii  referitor la funcţionarii publici reprezintă stabilitatea relaţiilor de serviciu de 

stat. Stabilitatea poziţiei de serviciu are două aspecte: ea trebuie atinsă în interesele atât a aparatului de stat 

cât şi a celui de serviciu, adică să combine interesele statului şi a personalităţii.  

Corelaţia dintre interesele de stat şi persoanei se atinge prin respectarea următoarelor condiţii: 

dezrădăcinarea protecţionismului şi practicii selectării cadrelor după principiul devotamentului personal (se 

atinge prin prezenţa procedurilor de luare colegială a deciziilor privind numirea în funcţii militare, adică prin 

comisii de atestare); debarasarea oportună de persoanele incompetente sau profesional inutile în sistemul 

serviciului militar profesional;  crearea condiţiilor corespunzătoare pentru activitatea de serviciu a militarilor; 

intensificarea protecţiei sociale şi de drept a militarilor; asigurarea garanţiilor împotriva eliberării nelegitime 

din serviciul militar. 

Se consideră  oportun ca politica de cadre prin respectarea condiţiilor enumerate trebuie să devină un 

factor important in asigurarea securităţii statului şi să se regăsească ca un punct nou în viitoarea Strategia a 

Securităţii Naţionale or neglijenţa acestui principiu atât la promovarea cadrelor în instituţiile de stat cât şi 

Armata Naţională influenţează negativ securitatea statului. Resursele umane sunt cele mai importante resurse 

strategice ale instituţiilor statului. Succesul acestor instituţii în general depinde de existenţa unor oameni 

potriviţi la locul potrivit şi în momentul potrivit or aceasta şi este esenţa polit icii de cadre. 

Principiul stabilităţii presupune şi asigurarea unui nivel corespunzător al protecţiei sociale şi de drept 

al funcţionarilor publici. Protecţia socială a militarilor, cetăţenilor eliberaţi din serviciul militar şi a 

membrilor familiilor lor reprezintă funcţia statului.  

La principiile generale ale serviciului militar se referă, de asemenea, principiul clasificării funcţiilor 

şi gradelor militare, destinaţia de bază a cărora este de a asigura claritate şi precizie în relaţiile reciproce 

dintre militari şi subordonarea militarilor, adică ele asigură relaţiile dintre putere şi subordonare, 

consolidează poziţia de serviciu a fiecărui militar. Clasificarea funcţiilor şi gradelor militare permite să 

creeze un sistem clar al relaţiilor reciproce dintre militari care le dă posibilitatea de a rezolva mai eficient 

problemele specifice. 

În acest context putem menţiona, că militarii, executând serviciul public special de stat, sunt 

dezavantajaţi  prin neechitate la aprecierea calificării şi nivelului pregătirii profesionale. Astfel gradele de 

calificare a funcţionarilor publici nu au echivalenţă cu gradele de calificare şi gradele militare ale militarilor. 

Spre exemplu, un ofiţer cu grad superior militar, categorie superioară de calificare militară, care a activat în 

organele de conducere a Ministerului Apărării o perioadă îndelungată, la trecere în rezervă şi angajare la o 

funcţie publică similară în organele de stat, este nevoit să-şi înceapă activitatea de la zero, fiindu-i atribuit 

gradul de calificare a funcţionarilor publici cel mai mic, ca şi la un tânăr absolvent de facultate. Se consideră 

oportun că această inechitate trebuie înlăturată prin modificarea legislaţiei.  

În afară de principiile generale, serviciului militar îi sunt specifice principiile de tip special, adică 

principiile specifice ale serviciului militar care îl caracterizează în general ca o diversitate deosebită a 

serviciului public şi pot fi aplicate la toate formele acestuia. Analiza legislaţiei privind serviciul militar şi 

statutul militarilor din Republica Moldova  permite de a formula următoarele principii specifice ale 

serviciului militar: conducerea centralizată a serviciului militar şi militarilor, conducerea unică totală şi 

disciplina militară severă, subordonarea relaţiilor reciproce dintre militari; continuitatea, principiul 

responsabilităţii juridice sporite a militarilor. 

În concluzie vom menţiona că este imperativ necesar ca Guvernul Republicii Moldova, Ministerul 

Apărării să asigure planificarea construcţiei şi dezvoltării Armatei Naţionale călăuzindu-se  și de principiile 

de organizare a serviciului militar care vor asigura armatei standarde contemporane de organizare, 



funcţionare şi capacitate de îndeplinire a sarcinilor constituţionale. Acestea urmează să fie stabilite în 

Regulamentele militare, alte acte normative și documente de conducere militară. 
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„POARTA FOCȘANILOR”, PUNCTUL SLAB AL APĂRĂRII NATO  

PE FLANCUL DE EST. O PERSPECTIVA ISTORICO-GEOGRAFICA 

 

Costin CROITORU12 

 

Rezumat: Sugestia acestui material mi-a fost oferită de prelegerea susținută de către generalul 

Frederick Benjamin „Ben” Hodges – fostul comandant al Armatei SUA în Europa, în cadrul unei dezbateri 

pe tema mobilității militare organizate de think-tank-ul american CEPA; între altele acesta a comentat și 

chestiunea vulnerabilităților de pe flancul estic al NATO, în special în zona denumită de strategii militari 

„Poarta Focşanilor”. Pornind de la aceste realități contemporane am reiterat pe o scară temporală mai 

largă, problemele strategice pe care le ridică zona și modalitățile în care ele au fost tratate în varii perioade 

istorice. 

Cuvinte cheie: Mobilitate militară, flancul estic NATO, Poarta Focșanilor. 

  

Abstract: The suggestion of this material was given to me by the lecture given by General Frederick 

Benjamin "Ben" Hodges - former commander of the US Army in Europe, during a debate on military 

mobility organized by the American think tank CEPA; among other things, he commented on the issue of 

vulnerabilities on the eastern flank of NATO, especially in the area called by military strategies "Focșani 

Gate". Starting from these contemporary realities, we reiterated on a larger time scale, the strategic 

problems raised by the area and the ways in which they were treated in various historical periods. 

                                                             
1 Doctor, conferențiar  universitar, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Muzeul Brăilei „Carol I”. 
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Argument. Pe 20 octombrie 2020 CEPA (The Center for European PolicyAnalysis) a organizat un 

seminar pe tema mobilități militare, în contextul unui potențial atac al Rusiei. Discuțiile purtate într-un cadru 

larg la care au participat oficiali și / sau militari din NATO și UE, precum și experți civili din domeniul 

politicilor defensive, s-au concentrat asupra a cinci scenarii, după cum urmează:1. Zona nord-baltică; 2. 

Coridorul Suwałki; 3. Poarta Focșanilor; 4. Vestul Balcanilor; 5. Libia.  

Din punctul meu de vedere, cel mai interesant și care ne vizează în mod direct este, firește, cel de-al 

treilea. Pe scurt, în cazul unui atac dinspre est, România își va arăta vulnerabilitatea în „Poarta Focșanilor” în 

aproximativ 24 de ore, în vreme ce o reacție rapidă a partenerilor NATO ar schimba fundamental 

deznodământul. În varianta secundă, cumva mai optimistă, specialiștii atrag atenția insistent, în termeni cât se 

poate de fermi (sic!), asupra dificultăților pe care relieful zonei le generează, și care pot fi, după caz, un 

„aliat” sau un „adversar” în acest teatru de operațiuni. Concluzia unanimă a seminarului este că elementul 

cheie care face diferența enunțată este reprezentat de infrastructura (rutieră + feroviară), prin urmare 

capacitatea fundamentală de a transfera trupe și tehnică (tancuri) în „Poarta Focșanilor” rapid, anticipativ 

chiar.  

Coordonatorul grupului de lucru pe acest scenariu de mobilitate militară a fost Phillip Petersen, 

președintele Centrului pentru studierea războaielor de nouă generație, iar la baza creionării „intrigii” au stat 

concluziile simulării de război, desfășurate la Academia Forțelor Terestre din Sibiu, în anul precedent (2019). 

Altminteri, aceste ipoteze de lucru au fost diseminate și în cadrul unui material de popularizare – cu scopul 

declarat de a asigura publicul larg că această zonă strategică este în atenția specialiștilor în politici militare 

români și a aliaților lor [23, p. 3]. 

În fine, dincolo de titrarea promptă, cu litere de o „șchioapă”,a unor titluri cu certă „licență 

jurnalistică” {„Locul în care rușii vor ataca România dacă începe războiul” [39], „Scenariu de război: 

Poarta Focșani, zona de siguranță NATO pe care Rusia ar cuceri-o într-o singură zi” [40], „Scenariu de 

război în Poarta Focșanilor: Cât de rapid oprește NATO o luptă cu Rusia” [41], „Scenariu de război Poarta 

Focșanilor: la un atac al Rusiei România ar pierde bătălia într-o zi, fără sprijinul NATO” [42] etc.},care 

speculează gazetăresctemele reiterate mai sus, nu pot să nu remarcexecuția mai mult sau mai puțin 

întâmplătoare a unor proiecte mari de infrastructură – dintre care de notorietate este podul peste Dunăre de la 

Brăila, dar și demararea unor proiecte ce vizează construirea unor drumuri expres: Brăila-Galați, Brăila-

Buzău și Brăila-Focșani. În ce măsură acestea au fost prevăzute cu o structură adecvată circulației tehnicii 

militare reclamate de scenariul belicos de mai sus, este o altă discuție...   

Așadar, nu este în intenția mea să comentez veridicitatea acestui scenariu sau raportarea sa la altele, 

chiar dacă poate mai verosimile, care să ia în calcul, de pildă, capacitatea aeriană, balistică ori navală a 

potențialului inamic de la est care, în mod evident, în cazul unei agresiuni, va fi fiind conjugată și va viza o 

„linie a frontului” mult mai extinsă. Totodată, intervenția de față nu analizează rațiunile extragerii dintr-un 

context general defensiv anume a „vulnerabilității” din „Poarta Focșanilor”, respectiv a abordării sale 

independente. 

În schimb, scenariulimaginat la seminarul CEPA se pliază pe anumite realități istorice, o adevărată 

„tradiție a locului”, deopotrivă în încercarea de pătrundere prin această „pâlnie” a unor „alogeni”, respectiv a 

eforturilor administrațiilor locale, din varii perioade istorice, de a controla zona, nu doar prin „îngrămădirea” 

unor elemente defensive, dar și prin organizarea unei infrastructuri rutiere (cum voi arăta în cele ce urmează, 

grevată pe o tradiție „arhaică”), respectiv a elaborării unor politici speciale (nu doar militare, dar și 

administrative, demografice, economice și, mai nou, culturale). Pentru că, în acest caz apelul la argumentul 

istoric a însemnat în opinia experților militari preocupați de temă doar trimiterea la ideologia militară, 

ilustrată prin „expresii celebre” datorate lui Sun Tzu sau Napoleon și vagi aluzii la epoca modernă [23, p. 4], 

mi-am propus să ofer subiectului o perspectivă (cu adevărat) istorică, mai amplă (geo-politică), concentrată 

fix pe zona de interes.  

Câteva repere de geografie (istorică). „Poarta Focșanilor” reprezintă un concept convențional 

modern, prin excelență militar, care se referă la un arealrelativ restrâns, definit în sens stric geografic pe baza 

unor aliniamente (axe) operative. Poate fi încadrat într-un patrulater cu lungimea aproximativă de 80-85 

kilometri (orientată pe axa est-vest) și lățimea de circa 60 kilometri (orientată pe axa sud-nord). Grosso 



modo, acesta este suprapus azi de județele Galați, Brăila, Vrancea, și parțial Buzău, fiind reprezentat de un 

relief variat specific luncii, câmpiei (al cărei aspect monoton este rupt uneori de martori de eroziune – popine 

și văi părăsite) și podișurilor, dar influențat fundamental de prezența fluviului și a unor râuri semnificative 

(Siret, Buzău, Prut), care îi conferă toate caracteristicile unor zone obligatorii de trecere. Paleta de surse 

documentare pe care le avem azi la dispoziție sugerează, destul de nuanțat, imaginea unui spațiu dinamic, 

indiferent de perioada istorică la care ne raportăm. Mediul natural ofertant a creat condiții prielnice unei 

locuiri prelungite, constante, dovadă poate a unui echilibru între neajunsurile provocate de calamități și 

furnizarea bunurilor necesare subzistenței. Prezența îngemănată a văilor inferioare ale Prutului, Siretului și 

Dunării a asigurat o sumă de materiale (lemn, stuf, papură) și produse (piscicole) excedentare, ideale nu doar 

pentru asigurarea traiului dar și pentru schimburile comerciale. Existența vadurilor, corelate cu relații rutiere, 

oferă aceiași perspectivă a balanței între beneficiile materiale – economice în primul rând, și aspectele 

negative legate de tranzitul armatelor de ocupație, dar și a molimelor.  

Prezența și funcționarea unor artere terestre și riverane – complementare fără îndoială de cele mai 

multe ori, este acceptată pentru majoritatea spațiilor și perioadelor cronologice încă din zorii istoriei și, chiar 

acolo unde obstacole naturale (fluviu, munte) au fost interpretate drept „granițe” – dar care, în lumina 

descoperirilor arheologice din ce în ce mai numeroase și prin urmare elocvente, se vede că n-au avut 

repercusiuni negative asupra societății locale și n-au întrerupt vechea unitate culturală, fiind mai curând 

(re)interpretate drept „elemente agregante”, altfel spus, elemente de simbioză pe plan cultural [3, p. 16]. 

Rațiunile existenței acestor drumuri pentru scopurile comerciale, militare și/sau „birocratice” nu mai trebuie 

subliniate. În schimb, deși unanim admisă ideea că aceste conexiuni urmează de obicei căi naturale și vechi 

tradiții, fixarea lor în teren nu este întotdeauna posibilă, cu atât mai mult cu cât „funcționarea” lor va fi fost 

condiționată de realități istorice vremelnice (zone de conflict, interdicții de trecere) și prefaceri naturale 

(calamități). De pildă, vechile scrieri maghiare disting „drumurile libere” (derékországutja, szabadosutak) de 

„potecile interzise” (vágottutak) {veziMonumentaHungariaeHistorica 4. Diplomataria. VII. Török–

MagyarkoriÁllam–Okmánytár, p. 45 [apud 4, pp. 272-273]. Sau, ca să rămânem la indicii cronologici ai 

antichității, reiterăm interdicția dacilor de se stabili sau a-și paște animalele pe un teritoriu de patruzeci de 

stadii de la graniţa Daciei (CassiusDio, LXXII, 3, 2) ori dreptul sarmaților la comerţ prin Dacia (Cassius Dio,  

LXXI, 19, 2) – nimic altceva decât stăruințe ale administrației de a controla tranzitul de persoane, animale și 

mărfuri de o parte și de alta a limes-ului}.  

Primii care au sesizat importanța zonei au fost romanii. Nu întâmplător vor fi stăruit în a reține sub 

control imperial tocmai acest spațiu definit azi drept „Poarta Focșanilor”. Deși tributari concepției de a își 

sprijini granițele pe obstacole naturale (fluviu, munte, deșert), aceștia au reținut sudul Moldovei în 

componența provinciei Moesia Inferior. Spre nord, fortificația liniară ridicată de administrația imperială între 

Prut (Tulucești) și Siret (Braniștea) [17, pp. 209-219], dincolo de avataruri administrative, avea menirea de a 

proteja drumul general paralel cu fluviul ce făcea legătura spre est cu „instalațiile” din Bugeac, centrate pe 

castrul de la Aliobrix (Cartal / Orlovca), iar spre vest cu fortificațiile din nordul Munteniei (Drajna de Sus, 

Mălăești, Târgșorul Vechi), pe valea Buzăului, în timp ce valea Siretului este supravegheată pe sectorul 

Barboși-Piroboridava-Angustia. Cea din urmă constituia artera principală care lega Dunărea de Carpați prin 

sudul Moldovei, pe axa generală sud-nord. Această conexiune rutieră, a cărei importanță este din ce în ce mai 

relevantă în lumina interpretării izvoarelor este de urmărit din zona fortificațiilor „capete de pod” Garvăn-

Dinogetia – Barboși-Dinogetia (?) și până la așezarea militară de la Brețcu-Angustia, în gura transilvană a 

pasului Oituz. Între aceste două repere terminale, traseul său este mai dificil de „pus pe hartă”, în special în 

sectorul sudic, acolo unde ample prefaceri naturale au alterat iremediabil (nereconstituibil?) peisajul. În 

ansamblu, acesta va fi avut un aspect deltaic, Bârladul – cum se știe – vărsându-se în antichitate în Dunăre, 

paralel cu Siretul. Amintind antichitățile de la Barboși, cronicarul moldovean Miron Costin nota: „la 

năruiturile cetăţii de la Gălaţi, din sus, unde cade Bârladul în Dunăre... Şi acei cetăţi cu Gherghina” [16, p. 

267]. Vărsarea Bârladului în Dunăre este confirmată astăzi și de existența Bârlădelului, vechiul curs părăsit. 

În orice caz, în acest context, ar căpăta sens și relatarea lui Herodot, potrivit căreia Tiarantos (identificat cu 

Bârladul?) era afluent al Dunării [1, pp. 51-52; 20, pp. 399-414]. 

În ceea ce privește contribuția factorului uman la prefacerile mediului, Ștefan cel Mare pare să fi 

dezvoltat o anume abilitate/strategie în ceea ce privește abaterea cursului Siretului, mai cunoscute fiind în 



acest sens secarea „șanțului” fortificației lui Radu cel Frumos [8, p. 311, doc. nr. CXXXIX] sau amenajarea 

cetății noi a Romanului [33, p. 275-294]. Evident, nu doar activitățile antropice au contribuit la aceste 

modificări hidrografice ci mai ales unele mișcări epirogenetice care au generat abaterea Siretului în cursul 

Bârladului, a Putnei spre Siret și a Râmnei spre Putna, cea din urmă părăsindu-și vechiul curs prin Leica[6, p. 

265]. Așadar, datorită mișcărilor negative „recente” s-a produs pe segmentul inferior al luncii Siretului o 

concentrare a rețelei hidrografice, astfel că în această zonă se regăsesc confluențele unor afluenți precum 

Bârladul, Putna, Râmnicul Sărat sau Buzăul [31, p. 252]. Totuși, aria de manifestare a acestor mișcări de 

subsidență este mult mai mare, ele resimțindu-se în arealul de la est de Argeș până la confluența Trotușului 

cu Siretul, suprapunându-se peste diferite sectoare de afundare ale Platformei epihercinice, care este 

fracturată de mai multe falii, reactivate în Cuaternar [30, p. 252]. 

Evident, conexiuni rutiere prin acest „labirint” hidrografic dintre Siret, Bârlad și Dunăre au existat 

desigur, după cum o sugerează descoperirile arheologice, poziționarea movilelor, „relațiile de călătorie” 

și/sau toponimia locală[32, pp. 111-142]. Pornite din zonele de tranzitare a fluviului, acestea „țintesc” 

pasurile Carpaților de Curbură[18, pp. 241-276]. În orice caz, reținem pentru moment opinia comună, potrivit 

căreia, munții nu au reprezentat un baraj în vehicularea persoanelor și mărfurilor. Aspectul specific 

Carpaților Orientali este dat de culmile muntoase rotunjite, cu masivitate redusă și altitudini medii de 1025 

metri, de paralelismul culmilor și de fragmentarea longitudinală și transversală accentuată a masei montane, 

respectiv de numărul mare de pasuri și trecători, care asigură o legătură facilă între versanţi. Carpații 

Orientali sunt străbătuţi de peste 20 de pasuri, situate între 642 și 1416 metri altitudine (pasurile Buzău 

respectiv Prislop). Unele sunt largi, deschizând zona montană înspre exterior (Gutâi, Tihuţa/Bârgău, Deda-

Topliţa, Vlăhiţa, Racoș, Ghimeș, Oituz, Buzău, Predeluș, Bratocea, Tabla Buţii), altele pun în contact doar 

două văi sau depresiuni (Setref, Prislop, Bucin, Uz, Tușnad) [34, pp. 600-605; 35, p. 49].  

Într-un studiu ceva mai nou [19, pp. 538-541], sunt sugerate, pe criterii de logică istorică, întrucât 

elemente surprinse arheologic sau izvoare care să le confirme prezenţa lipsesc sau sunt prea puţine, câteva 

drumuri care ar fi traversat Carpații Orientali, făcând legătura între așezările dacice şi care foarte vor fi rămas 

în funcțiune şi ulterior, ca puncte de legătură între Barbaricum-ul estic şi Dacia Superior: 1. Bâtca Doamnei / 

Cozla – pasul Bicaz – nordul depresiunii Ciucului – cursul superior al Oltului – fortificaţiile de la Miercurea 

Ciuc; 2. Moineşti – pasul Ghimeş-Palanca – fortificaţia de la Racu; 3. Cursul Siretului – valea Trotuşului – 

Târgu Ocna-Tiseşti – pasul Ghimeş-Palanca;4. Valea Uzului – pasul Ghimeş-Palanca – fortificaţia de la 

Casinu Nou; 5. Cursul inferior al Siretului – râul Putna – pasul Oituz – valea râului Negru – fortificația de la 

Covasna.  

Dincolo de dificultățile şi riscurile inerente pe care le asuma parcurgerea acestor trasee montane, nu 

se poate exclude practicarea lor, într-o măsură care, deși nu poate fi cuantificată, devine din ce în ce mai 

elocventă în lumina cercetărilor arheologice [25, passim]. Mai frecventat pare să fi fost drumul Siret – Breţcu 

şi, posibil, cel de plai prin pasul Prislop. În ceea ce privește presupusul traseu prin pasul Bicaz, acesta trebuie 

acceptat cu rezerve majore, întrucât mărturiile arheologice de epocă sunt aproape inexistente, iar pasul Bicaz 

a fost amenajat în epoca modernă de către administrația austro-ungară! În vechime, trecerea spre Transilvania 

se făcea prin trecătorile naturale care porneau din văile Moldovei şi ale Siretului, prin Târgul Neamţ (valea 

Ozanei) – Pipirig – pasul Prisăcani/Grinţieşi – Borsec şi Gheorghieni.  

Din aceeași perspectivă reamintesc poziția celor trei dava de pe Siret, menționate încă de Ptolemeu 

(personal „îmbrățișez” atribuirea „clasică”[mai recent 37, pp. 407-419] a toponimelor înregistrate de 

geograful antic): Zargidava (Brad), Tamasidava(Răcătău) și Piroboridava (Poiana), așezate fiecare puțin mai 

la sud de confluența celor trei principali afluenți ai Hierasus-ului: Moldova, Bistrița și Trotușul, așadar la 

debutul unor căi naturale care duceau, prin pasurile Carpaților Răsăriteni, spre Transilvania. Faptul că fiecare 

dintre cele trei așezări menționate are și câte un nivel anterior secolului II a. Chr. confirmă parcurgerea 

acestor căi încă din epoca bronzului, dacă nu mai devreme. Al. Vulpe era convins asupra faptului că 

poziționarea acestor așezări oppidane „puțin mai la sud de gura celor trei afluenți ai Siretului, arată că 

principala cale comercială venea dinspre miazăzi, din direcția gurilor Dunării și deci a Pontului Euxin și 

sugerează, în același timp, cine cu cine făcea comerț în Moldova secolelor V – I a. Chr., poate și mai înainte” 

[37, p. 409]. Evident, dacă analizăm – pentru epoca La Tène – cuantumul și distribuția importurilor grecești 

și romane în zonă, scenariul se confirmă cu prisosință.  



Între Carpații Moldo-Transilvăneni și Carpații Curburii se află Culoarul Oituzului, cu pasul la 865 

metri altitudine, care dinspre bazinul intramontan constituie cea mai facilă ieșire spre Moldova. „Calea 

Oituzului” sau „drumul spre Moldova”, pornind din Brașov (Cumidava) străbătea la Prejmer zona 

mlăștinoasă din Lunca Câlnicului. În evul mediu (1534), locuitorii din Prejmer aveau obligativitatea de a 

întreține podurile din acest sector, pe cheltuiala magistratului din Brașov [4, p. 274, nota 17: „Item 

Prasmariensibus qui in Farkas wago pontes paraverunt ex commisione domini indicis”]. Traseul prin 

secuime al „drumului moldav” este jalonat de câteva documente medievale [26, pp. 16-17: „viamseu 

publicam stratam a terra Moldaviensi nostrum… per terram Siculorum”]. Punctul final transilvan și locul de 

vamă al drumului era la Brețcu. Obștea din „villa Valachalis Bereczkfalva” avea obligația de a supraveghea 

și întreține drumul vămii, respectiv să presteze serviciul de plăieșie [2, pp. 111-118]. De aici, drumul urca pe 

muntele Măgherușului, apoi continua pe valea Oituzului, respectiv pe valea Trotușului. Sectorul de pe valea 

Oituzului era de asemenea în grija municipalității Brașovului[38, p. 424, 460: „viam per fluvium Oythoz 

purgare”], care în caz de necesitate trimitea armata pentru securizarea și/sau închiderea drumului[38, pp. 

455-456: „via Oythosocclusa est”]. Deosebit de interesant, în cazul pericolului unor intervenții externe, dacă 

inițial se utiliza metoda prisăcilor (închiderea drumului prin doborârea copacilor)23, din secolul al XVII-lea se 

utilizează pentru închiderea drumului săparea șanțurilor adânci [vezi Anuarul Comisiunii Monumentelor 

Istorice, Secția pentru Transilvania, VIII, pp. 457-458, apud4, p. 275, nota 26]. Totodată izvoarele narative 

menționează „cetatea nouă a Oituzului”; iar până la finele veacului trecut valea îngustă a Oituzului era 

traversată de un zid continuu până la cetatea de pe deal [4, p. 275]. Urma peste câțiva kilometri, la Târgul 

Trotuș, vama moldovenească, consemnată și ea din evul mediu [7, p. 56. Aș remarca în acest context, măcar 

pentru „tezaurul toponimic”, descrierea văi Trotușului din „Marele dicționar”, care debutează așa: „izvorăște 

din muntele Solul, din masivul Cicului (Transilvania), curge mai întâi spre NE, până la confluența sa cu 

pârâul Recea, apoi intră în România, pe la trecătoarea Palanca, unde este și confluența cu sa cu pârâul 

Șanțul, ce formează o parte din frontiera de N a țării” (sublinierea mea) [22, p. 646, s.v. Trotușul].  

Traseul drumului menționat mai sus era cunoscut de cronicarii Moldoveni sub titulatura de „drumul 

de jos” sau „drumul Brașovului” și, va fi urmat, între altele, și de armatele lui Petru Rareș sau Mihai Viteazul 

[9, p. 96, 103]. 

Perspectiva istorică. Istoria politico-militară a zonei în varii epoci istorice surprinde prezența a două 

vaduri principale pe cursul inferior al Siretului: vadul Galaţiului și cel al Focșaniului, cu mențiunea că cel din 

urmă este racordat printr-un traseu mai lung și mai dificil, care privează atacatorul de beneficiul surprizei. 

Rămâne așadar vadul Galaților, bine închis de strategii timpului, întrucât le oferea o poziție privilegiată – 

capacitatea de ripostă pe malul opus al fluviului, dar și un rol cheie în controlul demografic spre Muntenia 

subcarpatică și întreaga zonă a Dunării de Jos. Nu întâmplător aici va fi granița mult disputată, în anumite 

vremuri, dintre Țara Românească și Moldova sau celebrul aliniament Focșani-Nămoloasa-Brăila [24, pp. 

213-234], ca să facem trimitere doar la exemplele de notorietate. Nu este de prisos să amintim prezența în 

zonă a căutatei cetăți a Crăciunei [13, pp. 351-359; 14, pp. 81-94; 15, 367-371], respectiv a mănăstirii 

fortificate de la Măxineni, de la confluența Siretului cu Buzăul [11, passim; 12, passim]. În legătură cu acest 

din urmă obiectiv, să observăm că nu își va fi pierdut veleitățile strategice la opt decenii de la zidire, de 

vreme ce apare menționat expres în Memoriul pe care Giovanni Abrami – predicator aulic, Radu Golescu – 

spătar și Ilie Știrbei – vistiernic, îl înaintau la 16 martie 1718 împăratului Carol al VI-lea al Austriei34; 

                                                             
2 Una dintre cele mai timpurii atestări literare ale acestei tactici se regăsește în cronica franciscanului Paulinus din Veneția, care notează faptul că 
românii și secuii „au închis trecătorile, pentru ca tătarii să nu treacă prin ele” [apud 28, pp. 137-138]; a doua mare invazie tătară în Regatul ungar 
(1285) a reprezentat un nou prilej de manifestare a rolului militar al românilor care, împreună cu sașii și secuii, au fortificat pasurile munților, 

îngreunând considerabil mișcările invadatorilor [28, p. 161]. Vezi de exemplu rolul strategic al trecătorii Oituz în conflictul dintre Matia Corvin și 
Ștefan vodă; cel din urmă întreprinsese acțiuni de închidere a trecătorii, fapt ce a îngreunat considerabil traversarea, ilustrată de altfel și de timpul 
lung de parcurgere (12-19 noiembrie 1467). Luptele au început chiar de aici, din defileul („fauces”) închis cu prisăci și, după descrierea lui 
Antonio Bonfini, apărat de români „ubi obstructa sarboribus multa que mate iafauce sinvenit, partimigni, partimferrosibi viam aperit, 
patefactoitinere”, așadar pentru deschiderea drumului fiind necesară atât incendierea baricadelor cât și lupta corp la corp  [cf. 5, p. 16; vezi și 27, 
p. 974]. După dezastrul de la Baia (noaptea dintre 14-15 decembrie 1467), Ștefan ocupase din nou pasul Oituz tâind retragerea resturilor corpului 
expediționar maghiar, care a fost forțat să traverseze munții prin pasul Ghimeș, după ce abandonase succesiv carele, corturile, piesele de artilerie, 
mașinile de război, armamentul greu și chiar pe cel portabil; [pentru detalii vezi 21, pp. 336-337]. 
 



aprecierile de ordin tactic conținute în acest document, relative la defensiva flancului drept al Țării 

Românești pe linia Brăila – Măxineni – Nămoloasa – Focșani în fața unui adversar venind dinspre nord-est 

reprezintă, după toate aparențele, una dintre primele mențiuni scrise privitoare la ceea ce se va numi mai 

târziu în limbaj militar „Poarta Focșanilor”. 

Prezența unor așezări sau necropole din diverse perioade istorice, concentrate în acest spațiu, a unor 

aliniamente defensive (ca sa menținem paralela antichitate versus modernitate, mă gândesc doar la valul 

Traian – Tulucești și respectiv la linia fortificată Focșani – Nămoloasa – Galaţi), ori a unor amenajări 

funerare „speciale”sugerează, odată în plus, importanța zonei în diverse etape cronologice. 

Eterogene descoperiri arheologice, chiar dacă majoritar fortuite, dovedesc cât se poate de elocvent 

afirmația precedentă. Însăși numele inițial al comunei Șendreni, Serdaru, chiar dacă de origine turcească, 

sugerează deopotrivă prezența aici în evul mediu târziu a unui dregător ce avea în subordine un corp de oaste 

(în special cavalerie) realitate ce ilustrează, de asemenea, importanța acordată zonei de către administrația 

„centrală” care își stabilise aici un „reprezentant”. Nu pot să nu remarc, în acest sens, o anume continuitate 

(istoria se repetă în definitiv, nu-i așa?): cea mai importantă descoperire epigrafică din nordul Moesiei 

Inferior, efectuată chiar la Șendreni [36, p. 122; 29, pp. 122-124], atestă existența în zonă a unui oarecare L. 

Iul(ius) Iulia-/nuszis și Rundacio, având funcția de q(uin)q(uennalis) al așezării civile dezvoltate pe lângă 

fortificațiile romane de la Barboși; avem iată, din nou, un „magistrat” însărcinat de către administrația 

imperială cu organizarea zonei, căreia, încă din antichitate, i se acorda atenția cuvenită, datorată desigur, în 

primul rând, poziției geografice. 

Dincolo de orice repere teoretice relative la existența unor conexiuni rutiere (preponderent cu scopuri 

civile-comerciale, dar aspectul strategic nu poate fi deloc neglijat) importantă este fixarea lor cu precizie în 

teren. O suită de evenimente istorice și o sumă de varii categorii de artefacte identificate de o parte și de alta 

a lor le jalonează cu prisosință. Dacă ne referim doar la calea de acces prin pasul Brețcu, cea care corespunde 

zonei noastre de interes, o scurtă trecere în revistă a importurilor vehiculate de o parte și de cealaltă a 

Carpaților sugerează prezența sa încă din neolitic. Semnificațiile acestei trecători naturale vor spori în 

antichitate, evul mediu și epoca modernă, ajungând, pe bună dreptate să fie numită cea mai importantă 

„poartă” a Transilvaniei. 

 

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE: 

1. ANTONOVICI N., L'identificationd'unaffluentinconnuscythique du Danube: le Tiarantos (Le 

   Bârlad), (Union GéographiqueInternationale), Varsovie, 1938, pp. 51-52. 

2. BENKÖ J.M., sive antiquiEpiscopatusMilkoviensis per terramTranssilvanicam, maxima 

   dioeceseossuae parte olimexporrecti, explanatio, II, Viennae, 1781. 

3. BĂDESCU I., DUNGACIU D., Sociologia şi geopolitica frontierei, I, editura Floare Albastră, Bucureşti, 

1995. 

4. BINDER P., Date geografico-istorice referitoare la pasurile și plaiurile transcarpatice din judeţul Covasna, 

în Aluta, 4, 1972, pp. 272-273. 

5. BONFINI A., RerumungaricarumDecades (ed. I. Fogel, B. Ivány, L. Juhász), IV, Budapest, 1941. 

6. BOTZAN M., Apele în viața poporului român, editura Ceres, București, 1984. 

7. BOGDAN I., Documente moldovenești din secolele XV-XVI în arhivele Brașovului, București, 

   1905. 

8. BOGDAN I., Documentele lui Ștefan cel Mare, II, Hrisoave și cărți domnești, 1493-1503. Tractate, acti 

omagiale, solii, privilegii comerciale, salv-conducte, scrisori, 1457-1503, București, 1913. 

9. BOGDAN I., Cronicile slavo-române din sec. XV-XVI, publicate de (ed. revizuită și completată de P. P. 

Panaitescu), București, 1959. 

                                                                                                                                                                                                                             
3 Textul integral al Memoriului se regăsește în Magazin istoric pentru Dacia, IV, 1847, pp. 205-206 („... de la Brăila către Focșani e în țară o 
mănăstire cu ziduri, numită Măxineni, care se va putea întări, nefiind departe de Brăila, un loc foarte tare, din cauză că se  află între două râuri, 
care unindu-se formează un lac mare și un fund ce se întinde peste o lungime de două-trei ore, și din terminul acesta se va putea trage o linie până 
la Focșani și aici se va putea funda o fortăreață care va fi mai necesară decât oricare alta fiindcă e în marginea și în trecerea din Țara Românească 
în Moldova și cu modul acesta se va putea ține sigură și cu multă înlesnire toată Țara Românească atât contra invaziunilor turcilor cât și în contra 
incursiunilor tătarilor fără pericolul locuitorilor”). Obiectivul de la Măxineni își va fi păstrat relevanța și mult mai târziu, spre exemplu, pe o foaie 

explicativă ce însoțea planul atribuit lui Johann von Vermatti (1790), apare „Poarta Măxineni” [vezi 10, pp. 189-200].  



10. CÂNDEA I., Vechile planuri ale orașului Brăila (I. Johann von Vermatti, 1790), în Istros XII, 2005, pp. 

189-200. 

11. CÂNDEA I., Mănăstirea Măxineni, I, editura Istros, Brăila, 2012. 

12. CÂNDEA I., Mănăstirea Măxineni, II. Documente, editura Istros, Brăila, 2014 

13. CHIȚESCU L., Cu privire la localizarea cetăţii Crăciuna, în Studii și Cercetări de Istorie Veche, 18, nr. 2, 

1967, pp. 351-359. 

14. CHIȚESCU L., Noi consideraţiiarheologico-istorice în legătură cu cetatea Crăciuna, în Studii și Cercetări 

de Istorie Veche, 19, nr. 1, 1968, pp. 81-94. 

15. CHIȚESCU L., Cercetările arheologice de la Cetatea Nouă și Cetatea Crăciuna, în Materiale și Cercetări 

Arheologice, 9, 1980, pp. 367-371. 

16. COSTIN M., De neamul Moldovenilor, în Idem, Opere (ediţie critică, studiu introductiv, note, 

comentarii, variante, indice şi glosar de P. P. Panaitescu), Bucureşti, 1958. 

17. CROITORU C., Detalii mai puţin cunoscute despre valul roman dintre Traian și Tulucești (I), în vol. 

Arheologia peisajului și frontiera romană. Lucrările simpozionului din 20 noiembrie 2015, Muzeul Naţional 

de Istorie a României (ed. Eugen S. Teodor), București, 2016, pp. 209-219. 

18. CROITORU C., De la mare la munte prin vadurile Dunării (I). Despre drumurile (romane) prin sudul 

Moldovei / FromSeatoMountainthroughtheDanubeFords (I). About (Roman) Roadsthrough South Moldova, 

în Istros, XXV, 2019, pp. 241-276. 

19. GLODARIU I., RoadsacrosstheCarpathiansduringthe Dacian Antiquity, în vol. OrbisAntiqvus, pp. 538-

541 

20. GOSTAR N., Le fleuvescitiqueArarus des „Histoires” d'Hérodote ou Ierasus de la „Géographie” de 

Ptolomée dans la traditionRoumaine, în Balkan Studies, 12, nr. 2, 1971, pp. 399-414. 

21. IOSIPESCU S., Carpaţii sud-estici în evul mediu târziu (1166-1526). O istorie europeană prin pasurile 

montane, editura Istros, Brăila, 2013. 

22. LAHOVARI G.I., BRĂTIANU Ion C., TOCILESCU Grigore, Marele Dicţionar Geografic al României, 

București, V, 1902. 

23. MÂNDRESCU M., MELCHER Gr., PETERSEN Phillip, The Focșani Gate. A key terrain for European 

security, New Strategy Center, 2019. 

24. MILLER D., Consideraţii privind fortificaţiile de pe aliniamentul Focșani – Nămoloasa – Brăila, în  C. 

Croitoru (editor), Perspective asupra istoriei locale în viziunea tinerilor cercetători. Miscellanea in memoriam 

Ștefan Stanciu, (III), Galaţi, 2007, pp. 213-234. 

25. MUNTEANU R., Începutul epocii bronzului mijlociu în depresiunile marginale ale Carpaților 

     Orientali, Piatra Neamț, 2010. 

26. NESTOR I., HandelundWandel in derMoldau bis zum Ende des XVI. Jhr. Czernovitz, Pardini, 

     1912. 

27.  PAPACOSTEA Ș., Un épisode de la rivalitépolono-hongroise au XV-e siècle: la campagne de Matthias 

Corvin en Moldavie (1467) â la lumièred'unesourceinédite, în Revue Roumained'Histoire, VIII, nr. 6, 1969, 

pp. 967-979. 

28. PAPACOSTEA Ș., Românii în secolul al XIII-lea, București, 1993. 

29. PÂRVAN V., Adaos, în Ibidem, pp. 122-124; Idem, op. cit., în Analele Academiei Române. Memoriile 

Secțiunii Istorice, II, XXXVI, 1913, pp. 103-106. 

30. POSEA Gr., POPESCU N., IELENICZ M., Relieful României, București, 1974. 

31. SFICLEA V., Podișul Covurluiului. Studiu geomorfologic, în vol. Masivul Ceahlău, Țara Giurgeului, 

Depresiunea Dărmănești, Podișul Covurlui, București, 1980. 

32.  TEODOR Eu.S., LandscapeRestitutionandwarGames: The Gate of Invasions, în V. Sîrbu, C. Croitoru 

(editori), Ancient Linear Fortifications on theLowerDanube, Proceedings of the National Colloquium 

”Ancient Linear Fortifications on the Left Bank of theLowerDanube”, Brăila, 14-16 June 2013, Cluj-Napoca, 

2014, pp. 111-142. 

33.  URSACHI V., Inițierea cercetărilor arheologice sistematice la cetatea nouă a Romanului, în V. Sîrbu, C. 

Luca (editori), MiscellaneaHistorica et Archaeologica in HonoremProfessoris Ionel Cândea, Brăila, 2009, pp. 

275-294. 



34.  VELCEA V., Carpaţii Orientali, în L. Badea, P. Gâștescu, V. Velcea (coord.), Geografia României, vol. 

I, Geografia fizică, București, 1983, pp. 600-605. 

35.  VELCEA V., Carpaţii Orientali. Particularități de geografie fizică, în D. Oancea, V. Velcea (coord.), 

Geografia României, vol. III, Carpaţii românești și depresiunea Transilvaniei, București, 1987. 

36.  VELICHI N., Necropola şi altarul votiv de la Serdaru (Şendreni), jud. Covurlui, în Buletinul Comisiunii 

Monumentelor Istorice, V, 1912, p. 122. 

37.  VULPE Al., Din nou despre geografia antică a Moldovei la vest de Prut, în T. Teoteoi, B. Murgescu, S. 

Solcan (eds.), Faţetele istoriei. Existenţe, identități, dinamici. Omagiu academicianului Ștefan Ștefănescu, 

București, 2000, pp. 407-419. 

38.  Quellen zur GeschichtederStadt Kronstadt in Siebenbürgen, II: RechnungenausdemArchivderStadt 

Kronstadt: 1526 – 1540, Kronstadt, 1889. 

39. https://www.impact.ro/locul-in-care-rusii-vor-ataca-romania-daca-incepe-razboiul-au-doua-autostrazi-pe-

care-trec-tancurile-100407.html. 

40.  https://www.vrancea24.ro/scenariu-de-razboi-poarta-focsani-zona-de-siguranta-nato-pe-care-rusia-ar-

cuceri-o-intr-o-singura-zi/. 

41.  https://www.comisarul.ro/articol/scenariu-de-razboi-in-poarta-focsanilor-cat-de-rap_1152241.html. 

42.  https://ziaristii.com/scenariul-de-razboi-poarta-focsani-la-un-atac-al-rusiei-romania-ar-pierde-batalia-

intr-o-zi-fara-sprijinul-nato-de-ce-insista-sua-sa-modernizam-infrastructura. 

 

 

РЕФЛЕКСИИ ВОЕННОЙ ГЕОГРАФИИ В ПОЛИТИКО -ГЕОГРАФИЧЕСКОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ СТРАНЫ И РЕГИОНА 
 

Nicolae PARCEVSCHII15 

 

Аннотации: Банально утверждать, что Молдова имеетили будет иметь в ближайшей 

перспективе экономический или военный приоритет в региональной политике. Однако она может 

развить научно-военный потенциал и IntelligenceService, способные балансировать в глобальной 

геополитики. Военная география — это не только прикладная часть классической географии и 

военного искусства. Военная география — это часть IntelligenceService, потому что история 

человечества — это история войн, которые меняли географическую карту и историю многих 

государств. 

Решение раскрыть  эту сложнуютему исходит из  военного провала 1992 года и всех 

аффективных процессах, которые поразили всемолдавское общество и силовые структуры в 

частности. 

Несмотря на кризисы; экономический, воспитательно-патриотический и военно-

институциональный, военный аспект географии имеет двустороннюю и многомерную обратную 

связь не только с классической географией, но и с другими дисциплинами прикладно-военного  и 

социально- политического назначения. Методологический инструментарий географии наилучшим 

образом соответствует потребностям военной аналитики. Военная география, как наука имеет 

корни и исторические традиции у разных народов, кроме Молдовы. А военную геополитику и 

геостратегию нельзя осмыслить без фундамента, которым является военная география. Сам факт 

того, что попечителем Русского Географического Общества является В. Путин, а председателем 

министр обороны России Сергей Шойгу, говорит о многом.  Молдова, исходя из своего 

географического положения, геостратегий с глубоким историческим подтекстом, нейтрального 

аспекта военной доктрины, остается объектом военно-оперативно и тактического планирования в 

национальном  и региональном географическом пространстве. А военно-тактическое и 

                                                             
1 Locotenent-colonel (r.), șef Reprezentanța Regională GRI Estern Europe cu sediul la Chișinău. Ambasador IOED în România, doctorand 
Academia de Administrare Publică, fondatorul Geografiei militare în Republica Moldova. 

Notă: Oponenţii geografiei militare ar putea contesta necesitatea acestei disciplini, în condiţiile crizelor  susnumite. 



стратегическое планирование невозможно представить без существования военной географии как 

дисциплины, изучаемой в вооруженных силах лююой страны. 

Противники военной географии могут оспорить необходимость этой дисциплины в условиях 

вышеупомянутых кризисов. 

Ключевые слова: Республика Молдова, военная география, военные геостратегии, военно-

научный потенциал, образованный офицер, политико-географическое пространство страны, 

Академия Вооруженных Сил Республики Молдова. 

 

Adnotație: Este ridicol să pretindem ca Moldova are sau va avea o prioritate economică sau 

militară în politica regională în viitorul apropiat. Ea însă, poate să- şi dezvolte un potenţial ştiinţifico- 

militar şi servicii de inteligenţă, capabile să balanseze pefilierageopoliticiiglobale 

Decizia de a  aborda această temă complexă şi totodată dificilă o regăsesc  în  eşecul militar din 

1992 şi  toate procesele afective ce au urmat în societate şi instituţia militară.   

În pofida crizelor; economică, educaţional- patriotică şi militar – instituţională, aspectulmilitar al 

geografiei are un feedback bilateral şi multidimensional, nu numai cu Geografia clasică, dar şi cu alte 

disciplini de ordinaplicativ - militar. Instrumentelemetodologice ale geografieicelmai bine 

corespundnecesităţilor analiticemilitare. Domeniul geografiei militare are rădăcini şi tradiţii istorice la 

diferite popoare şi naţiuni, în afară de Moldova. Iar geopolitica şi geo strategiile militare nu pot fi concepute 

fără un fundament, la baza cărora se plasează geografia militară. Moldova, în baza aşezării sale geografice, 

unor geostrategii cu o profundă conotaţie istorică, aspectului neutru al doctrinei sale militare, rămâne un 

obiect al planificărilor operativ - tactice militare în spaţiul geografic naţional. Iar planificările tactice şi 

strategice militare nu pot fi concepute fără existenţa geografiei militare, ca disciplină de studiu la instituţiile 

de forţă din Republica Moldova. 

 

Общие подходы. Образованный офицер - это не только тот, кто владеет оружием, техникой 

или военной технологией, но и тот, кто обладает глубокими знаниями о пространстве, в котором он 

действует или будет действовать в случае возможных боевых действий. Некоторые местные силовые 

структуры могут пожаловаться на то, что эта публикация выявляет множество незаметных на первый 

взгляд уязвимостей страны.  

Ответ будет однозначным: что сделали эти структуры, чтобы устранить эти уязвимости, и что 

эти уязвимости существуют независимо от их желания,раз они не обладают наукой военной 

географии и ее инструментарием геостратегического анализа. Военно-стратегические специалисты 

знают их на основе собственных геостратегических исследований;  

- знать свои слабые качества - это не уязвимость!  

- преимущество вероятного противника знать, что вы не знаете о собственных уязвимостях и  

не исправляeте их !!  

- длявероятного противника уязвимость знать то, что вы можете изучить его в любом 

аспекте!!! 

Мировое противостояние между странами или блоками в настоящие время проходит в 

виртуальном пространстве, научных теории, военных доктрин и стратегий, другими словами в образе 

мышления и умения строить военные технологии будущего. Хотя ядерный потенциальный и является 

сдерживающим фактором уроки КОВИД- 19 показали, что противостояние перешло в область 

гибридных противостояний в классическом смысле понимания этого определения. 

Знание основ военной географии обеспечивает  подготовку военнослужащих силовых 

структур и расширяет ихкультурный кругозор. В настоящее время военные вузы ограничены по 

объему  студенческих программ, что свидетельствует об их отставании от аналогичных вузов за 

рубежом. Республика Молдова и Украина, как субъект и объект международного права, сталкивается 

с некоторыми трудностями идентификации как государство и нация, и данная статья призвана 

восполнить пробелы этого порядка в обрахавательном процессе силовых структур. Паритет 

теоретических военных знаний в Украине, Молдавии и Румынии- вот залог успеха перспектив 

плодотворного сотрудничества между этими странами. 



Было бы ошибкой не упомянуть древнейшие рефлексивные теории, такие как христианская 

Библия, еврейского происхождения и принципы SUN - TZU (孫武)  китайского происхождения. 

Успешный пример применения рефлексивных теорий - это форсайт, именуемый доктриной Аллена 

Велша Даллеса, директора ЦРУ, направленный на распад СССР. Таким образом, в современную 

эпоху только те государства, которые обладают технологией форсайта, могут называться мировыми 

сверхдержавами, причем ядерное оружие отходит на второй план в моральном и технологическом 

аспектах. Без преувеличения можно сделать вывод, что военная география является основой для 

развития этих форсайтов, а страна, имеющая военную географию, способна развивать собственные 

технологии форсайта. В этом контексте возникает риторический вопрос, может ли Молдова развить 

собственныйфорсайт и рефлексивную теорию. Автор обязательно отвечает - да, может, даже обязана. 

Происходящие в Европе процессы по своему характеру сложны и динамичны, противоречивы, а 

порой неполноценны, оказывают прямое влияние на национальный интерес, региональной и внешней 

политике государств, включая Республику Молдова в целом, и каждого из нас в отдельности. А 

геополитическая ситуация, сложившаяся вокруг Республики Молдова, когда ЕС и СНГ переживают 

различные кризисы и становятся неэффективными - исследования политической и военной географии 

незаменимы в связи с национальными интересами. Молдова переживает сложные процессы с точки 

зрения региональной, глобальной, военно-стратегической, геополитической ситуации в целом. 

Военная география, как новое научное поле для Молдовы, может внести свой благотворный вклад 

через свои особенные возможности синтеза и системного анализа на все процессы происходящие не 

только на национальной территории но и в непосредственной близости от нее.  

К классическому представлению о военной географии можно добавить новые аспекты. Онa 

раскрывает то, что не во власти другим областям наук, а именно:  

Военная география изучает синергетический потенциал государств, ТЕРРИТОРИЙ, 

систем и структур, то есть потенциал самомоделирования, самостабилизации и самореализации 

через призму различных областей науки - географических, политических И социальных 

дисциплин. 

Или проще говоря геостратегическое исследование страны, региона, континента. 

Комплексный подход геостратегического анализа в военной географии. Перейдем сразу к 

мултидисцплинарности и междициплинарности обсуждаемого вопроса. 

Автор выделяет 10 экзистенциальных состояний любого общества, будь то первобытное или 

современное; 

- жить в мире, 

- желание мира, 

- экспорт мира и принуждение к миру, 

- состояние социального конфликта, 

- состояние до военного конфликта, 

- состояние военного конфликта, 

- постконфликтный статус, 

- состояние войны. 

- послевоенное состояние. 

Ни одно из этих состояний нельзя изучить без основ военной географии, которые включают 

следующие исследования: 

Глава I. Дидактика. 

1.1. Дидактика и самообразование в военной географии. 

Глава II. Военные аспекты физической географии. 

2.1. Поверхность и рельеф. 

2.2. Пещеры  Молдовы. 

2.3. Гидрография. 

2.4. Леса Молдовы. 

2.5. Дорожная сеть и виды транспорта. 

2.6. Климат Молдовы. 



2.7. Другие аспекты физической географии. 

Глава III. Военные аспекты географии. 

3.1. Процесуально-органическое исследование исторической географии. 

3.2. Исследованиязакона золотого сечения в военной географии. 

3.3. Полемология. Военное искусство и военные стратегии. 

3.4. Города Молдовы. 

3.5. Русско-турецкие войны и их влияние. 

3.6. Пакт Молотова-Риббентропа. Молдова во Второй мировой войне. 

3.7. Полемологические аспекты Днестровского военного конфликта 1992 г. 

3.8. Историко-географические территории. 

3.9. Аспекты современной исторической географии. 

3.10. География военных блоков. 

3.11. Топ-10 самых мощных вооруженных сил мира. 

3.12. Районы активных конфликтов в мире. 

3.13. Сепаратистские районы в мире. 

3.14. Замороженныевоенные конфликты в мире. 

3.14. Военный потенциал Молдовы. 

3.15. Сравнительная военная география 

3.16. Аффективные психологические аспекты в армии. 

3.17. География боевых и миротворческих операций армии. 

3.18. География терроризма и антитеррористические аспекты. 

3.19. Асимметрия, последсвия применения организационного и гибридного воздействия.. 

3.20. Военные аспекты математической географии. 

3.21. География государственной границы. 

Глава IV.  Социальная география. 

4.1. Аспекты социальной географии. 

4.2. Экономическая география, география туризма 

4.3. География природных ресурсов. 

4.4. Культурная, демографическая география, этнография. 

4.5. Этнопсихология населения Молдовы. 

4.6. Политическая география, юстиция, геополитика. 

4.7. Доктрины и концепции уязвимостей территории и населения. 

Для динамичного развития любой страны важно строить сильную экономику опираясь на на 

собственный форсайт (стратегию длительного планирования) в ином случае страна попадает под 

влияние иностранных форсайт-ов, что равносильно потерей суверенитета. Молдова до настоящего 

времени не может выработать новую военную доктрину и стратегию национальной безопасности, а 

имеющиеся проекты — это попытка адаптации неких фраз и предложений из зарубежных доктрин. 

Любой форсайт строиться на основании таких дисциплин как- военная география, военная 

психология, геопсихология, политология,социология и что самое важное на базе Теории 

Рефлексивных Игр (ТРИ) которая с математической точностью может построить модели текущего 

и долгосрочного планирования. Важно осознать то, что обладателями этой теории являются Россия и 

США, однако США проиграли России в битве ТРИ в Украине (Крым и Донбасс). Однако Россия 

продолжает обустраивать пространство управляемого хаоса в карпатском регионе вот уже 10 лет, на 

стыке Украины, Румынии и Венгрии, что без сомнения вовлечет и Молдову.  Украина и Румыния не 

обладают ТРИ. Молдова находиться в завершающей стадии овладения этой теорией. 

Частные вопросы военной географии. Рассмотрим один из частных вопросов Военной 

географии в разделе - 3.19. Асимметрия, последсвия применения организационного и гибридного 

воздействия. 

В рамках гибридных и асимметричных угроз последнего десятилетия военная наука все чаще 

выделяет новую стратегию, определяемую как организационное оружие.  



Организационное воздействие - изобретение и авторское право © исключительно мировых 

сверхдержав, обладающих макростратегиями, называемыми форсайтами, развитой экономикой и 

глобальными военно-техническими достижениями. Организационное воздействие является составной 

частью доктринальных технологий ведения войны.  Новый тип воздействия отражает историческую 

тенденцию перехода от оружия массового уничтожения к категории само- дезорганизации и само- 

дезориентации государств и правящих режимов с целью сохранения существующей материальной 

базы и ресурсов или изменения геополитических предпочтений. Применение этого воздействия 

(оружия) вызывает в государстве глубокие политические процессы и воздействует(блокирует), 

внутриполитические и  экономические процессы, делая их неэффективными. Организационное 

оружие воздействует и искажает основы национальной культуры и этносоциальной сплоченности, 

что способствует возникновению «пятой колонны». В результате в стране создается ситуация 

внутреннего экономического, психосоциального и политического управляемого хаоса. Страны 

теряют свой суверенитет в области образования, культуры, традиций и массового мышления, а в 

дальнейшем и в экономике и политике. Такие примеры можно найти в румынской «революции» 1989 

года, на украинском майдане, в конфликте на Донбассе, а также во всех «цветных революциях» в 

пострадавших странах, включая Молдову в 2003, 2009, 2016 годах. В Белоруссии подобные 

воздействия имели место осенью 2020г. 

Таким образом, аннексия Крыма и вооруженные столкновения на Донбассе не только навязали 

новую  реальность для Молдовы и Украины, но  и самой Румынии, затрагивая  и ,,венгерский 

вектор,,. Выявили новые гибридные и асимметричные угрозы для нее и других стран в регионе. После 

событий на Украине в 2014 году Молдова из-за своего центрального положения в регионе стала 

объектом геостратегических и региональных интересов, объектом разногласий между Молдовой (с 

одной стороны) и Россией, Украиной и Румынией (с другой). Если интересы России легко понять, 

конфликты между Молдовой и Украиной могут иметь приднестровский или экологический предлог в 

результате строительства 6 плотин гидроэлектростанций на украинском участке Днестра. Молдавско-

румынский конфликт может быть следствием антагонизма между румынско-молдавской 

унионистской доктриной и пан-молдавской унионистской доктриной. И если приднестровский 

конфликт был заморожен на период 25 лет, гибридный конфликт вернулся в Молдову в 2003 году по  

желанию некоторых известных мировых сверхдержав после отказа подписать план Козака 

(инициированного нетрадиционным, ассиметричным способом). Примеры применения этих 

стратегий в Молдове: события 7 апреля 2009 г., 49-летняя концессия аэропорта российской 

компанией «Avia Invest SRL», кража в 2016 одного миллиарда офшорными компаниями российского 

происхождения, электоральная кампания 2016 г., 45-летняя концессия геологических изысканий на 

юге Молдовыофшорной компанией "Frontera Resources International LLC", будущая концессия 

молдавской железной дороги иностранными компаниями и др. экономических зон стратегического 

интереса. 

Асимметричные угрозы. Асимметрия «состоит в отказе от правил боя, навязанных 

противником, что делает любые действия непредсказуемыми». Это включает использование военной 

грубой силы одновременно с применением непредвиденных сил с этим эффектом, оружия, против 

которого не всегда приспособлены средства защиты, методов, которые отвергают обычную войну и 

основаны на эффекте внезапности. Цель состоит в том, чтобы использовать слабости своего 

противника, чтобы максимизировать их разрушительный эффект.  

К категориям асимметричных угроз; 

- разведывательные операции,  

- оружие массового пораженияпсихо- социального происхождения , 

- нетрадиционные операции.  

Но подробнее остановимся на разведывательных операциях. Все страны зависят от 

информационных систем. Компьютеры используются во всех сферах деятельности, от самых простых 

повседневных задач до почти всех сфер деятельности, таких как связь, энергетика, финансы. 

Электронные системы также имеют решающее значение для сбора информации, необходимой для 

процесса принятия решений. Эта реальная зависимость делает любую страну уязвимой для 



разведывательных операций любой группы людей или  государства- конкурента. Эти группы могут, 

например, стремиться проникнуть в гражданские или военные системы, которые используют 

информационные технологии для проникновения или манипулирования данными, атак на  

инфраструктуру или нарушения процессов принятия решений или способности собирать 

информацию или управлять ею.  

Информационные операции могут принимать три формы:  

- атаки на инфраструктуру (например: атаки на компьютерные сети, радиоэлектронная 

борьба, физическое уничтожение);  

- мошенничество (например: агитационные операции в государственных СМИ, 

распространение ложной информации и т. д.); 

- психологические операции (например, захват заложников или распространение брошюр, 

трансляция радио или телешоу или использование других средств массовой информации для 

нагнетания страха и разочарования).  

Выводы: Геостратегический анализ в любой стране, и любой страны, является методом 

непрямого воздействия на любые угрозы внешнего или внутреннего происхождения. Военная 

география труд не только стратегический, но и перманентный, коллективный, подвластный кафедрам, 

институтам, университетам или специализированным бюро. 

Первый труд по военной географии в Молдове составлен на 333 страницах в формате А4. 

Без сомнения он не раскрывает 100%   информаций, учитывая некоторые аспекты военной 

безопасности. Однако целью публикации было раскрытие потенциала геостратегического   анализа 

применяя инструментарий географии и др. дисциплин.Перспективы  военной науки Молдовы 

нацелены на новое направление под названием ,,ГЕОП©СИХОЛОГИЯ,, Таким образом, датой 

рождения Военной Географии в Молдове считается 8 апреля 2017 года после выхода первой 

публикации автора. 

 

Примечание: (Статья не имеет библиографии, так как написана автором исходя из 

собственных анализов и умозаключений). 

 

 

ROLUL UNIUNII EUROPENE ÎN ASIGURAREA PĂCII  

ȘI SECURITĂȚII INTERNAȚIONALE   

 

Liliana BENIUC16 

 

Rezumat: Uniunea Europeană este un actor global și regional, care la diferite nivele de cooperare 

(bilateral, interregional și multilateral) participă la asigurarea păcii și securității internaționale. În articol 

se vor analiza factorii determinanți ai rolului și influenței UE în domeniul securității internaționale: 

capacitatea de a întreprinde misiuni; disponibilitatea de a aloca resurse obiectivelor de securitate și 

apărare; recunoașterea UE ca actor important în domeniul securității internaționale. UE sprijină eforturile 

atît ale ONU în asigurarea securității internaționale, cît și ale OSCE – în consolidarea securității regionale. 

Statele membre ale UE contribuie la bugetul ONU pentru securitate, inclusiv participă la diferite operațiuni 

de pacificare.  

Cuvinte-cheie: Securitate internațională, UE, ONU, OSCE, PESA/PSAC, Strategia Globală a UE, 

„multilateralism eficient”. 

 

Summary: The European Union is a global and regional player, which at various levels of 

cooperation (bilateral, interregional and multilateral) participates in ensuring international peace and 

security. The article will analyze the determinants of the EU's role and influence in the field of international 

security: the ability to undertake missions; willingness to allocate resources to security and defense 
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objectives; recognition of the EU as an important player in the field of international security. The EU 

supports both the UN's efforts to ensure international security and the OSCE's efforts to strengthen regional 

security. EU Member States contribute to the UN security budget, including participating in various 

peacekeeping operations. 

 

De la crearea Comunităților Europene la începutul anilor 1950 preocupările de securitate și apărare au 

fost de o importanță prioritară și extrem de controversată. Încercările timpurii ale Franței de a crea o Uniune 

de Apărare nu au reușit în mare parte. Noile amenințări la adresa securității apărute la sfârșitul Războiului 

Rece și cele trei decenii care au urmat au adus pe agenda internațională noi perspective în ceea ce privește 

provocările și oportunitățile viitoare, care și-au asumat o dimensiune intra-statală și transnațională clară. 

Terorismul internațional, traficul ilicit și crima organizată, împreună cu provocările multiforme ale 

autorităților de guvernământ ale statului, războiul civil și violența intra- și inter-state sunt câteva exemple ale 

naturii multidimensionale a amenințărilor la adresa securității și stabilității internaționale și au provocat un 

interes reînnoit pentru problemele legate de securitate și apărare. 

Potrivit cercetărilor Institutului Universitar al Națiunilor Unite pentru Studii de Integrare Regională 

Comparată (UNU-CRIS) trei determinanți modelează rolul și influența Uniunii Europene ca actor global-

regional de pace și securitate internațională [1]: 1) Capacitatea (instituțională, materială, umană, operațională 

și financiară) de a întreprinde misiuni; 2) Disponibilitatea de a aloca resurse scopurilor de securitate și 

apărare, în principal conduse de prioritățile statelor membre; 3) Acceptarea (internă și externă) a UE ca actor 

principal de pace și securitate internațională. 

Prima dimensiune - capacitatea UE de a întreprinde misiuni este influențată nu numai de resursele 

sale, ci și de nivelul de rafinament al structurilor sale de comandă.În primul rând, cadrul instituțional de 

securitate și apărare al UE a suferit numeroase reforme în ultimele două decenii. Tratatul de la Maastricht 

(1992) a instituit politica externă și de securitate comună (PESC) cu obiectivul ambițios de coordonare a 

politicilor externe ale statelor membre ale UE.  

Politica europeană de securitate și apărare (PESA) a fost dezvoltată ca parte a PESC.Deși meritele 

politicii trebuie recunoscute, eficacitatea PESA a fost împiedicată de numeroase neconcordanțe. Tratatul de 

la Lisabona (2007) a fost un răspuns relevant pentru o serie dintre ele. A redenumit „Politica Europeană de 

Securitate și Apărare” (PESA)în„Politica Comună de Securitate și Apărare” (PSAC). Aceste evoluții promit 

un cadru instituțional al Uniunii Europene consolidat, dotându-l cu capacități în ceea ce privește controlul 

politic și comanda strategică.Cu toate acestea, UE încă nu are capacitatea de planificare militară, înființarea 

Cooperării Structurate Permanente (PESCO) a stagnat [2]. În decembrie 2017 statele membre participante la 

PESCO  au convenit asupra unei liste inițiale de 17 proiecte,care urmează a fi întreprinse în cadrul 

PESCO[3].Aceste proiecte inițiale au fost adoptate formal de Consiliu la 6 martie 2018, pentru punerea în 

aplicare a PESCO, care vizează domenii precum formarea, dezvoltarea capabilităților și disponibilitatea 

operațională pe uscat, pe mare și în aer, precum și apărarea cibernetică [3].La 5 noiembrie 2020, Consiliul a 

stabilit condițiile generale pentru invitarea,în mod excepțional, a unor state care nu sunt membre ale UE să 

participe la proiecte individualeîn cadrul PESCO, deschizând astfel calea pentru ocooperaremai puternică și 

mai ambițioasăîn domeniul apărării cu partenerii în cadrul UE [5]. 

Atenția reactivă restrânsă a PSAC asupra gestionării crizelor are un impact negativ asupra eficienței 

intervențiilor sale militare. Operațiunile PSAC ar beneficia de o capacitate cuprinzătoare de planificare a 

situațiilor de urgență, investită cu trei sarcini cruciale: 1) intervenție; 2) cunoaștere și anticipare; 3) prevenire 

și descurajare [1]. Bugetul de apărare al Uniunii Europene este important, iar contribuțiile sale financiare la 

misiunile de pace ale ONU sunt considerabile [6]. Cu toate acestea, reducerile bugetare în curs ar putea 

genera probleme în viitor, dacă nu sunt coordonate. 

A doua dimensiuneeste disponibilitatea de a acționa. Disponibilitatea se referă la puterea pe care 

statele membre o încredințează UE. Politicile comune de securitate și apărare intră sub pilonul 

interguvernamental al UE, ceea ce implică faptul că statele membre sunt principalii actori responsabili pentru 

luarea deciziilor și rezultatul politicilor. Astfel, trebuie să avem în vedere faptul că statele membre, deși sunt 

angajate în scopurile Uniunii, rămân conduse de agenda lor națională. Interesele divergente ale statelor 

membre ale UE fac dificilă atingerea unei poziții strategice comune la nivel european. Deși este puțin 



probabil ca însuși preferințele statelor membre ale UE să fie ușor modificate, instituțiile europene puternice și 

coordonate au potențialul de a modela comportamentul statelor membre și de a le influența disponibilitatea 

de a implica active financiare și militare. Într-adevăr, legătura dintre nivelurile de disponibilitate și eventuala 

capacitate desfășurată este, fără îndoială, puternică. 

Germania a furnizat o ilustrare remarcabilă a acesteia în intervenția din Libia, fiind evidentă pentru 

absența sa din operațiuni. Această reticență continuă de a recurge la forța militară este înrădăcinată în trecutul 

și istoria Germaniei de dezastre militare și acum face parte din strategia politicii sale externe. Germania este 

deseori calificată cu expresiile „locomotiva Europei” sau „motorul acțiunilor comune la nivel de Uniune 

Europeană și Alianță Nord-Atlantică”, datorită legăturilor strânse cu Paris-ul și Washington-ul [4]. Datorită 

coincidenței intereselor Germaniei și ale aliaților apropiați, bazate pe consens, s-a reușit obținerea rapidă a 

succeselor în domeniul politicii externe europene. Însă dificultățile sistemice ale procesului de realizarea 

politicii externe europene se manifestă prin refuzul și reticența Germaniei de a participa alături de aliați la 

anumite operațiuni militare: în anul 2003, alături de Franța refuză la operațiunile NATO în Irak; în anul 2011 

– votează împotriva misiunii militare în Libia în cadrul Consiliului de Securitate a ONU; 2013 – se pronunță 

împotriva intervenției militare a SUA în Siria și a Franței - în Mali. În prezent, Germania optează pentru 

„poziția de expectativă” pe arena mondială, tinzând să dezvolte relații reciproc avantajoase cu toți partenerii 

de bază. Menționăm în context că Germania nu poate pretinde la rolul de motor al acțiunilor comune pe 

filiera euroatlantică, datorită pozițiilor sale și trecutului [4]. 

Al treilea factor, se referă la importanța acceptării acțiunilor UE și a potențialului său de a juca un 

rol relevant în menținerea păcii și securității globale. Sprijinul cetățenilor europeni este de cea mai mare 

importanță, deoarece oferă UE pârghie în ceea ce privește autoritatea la nivel global, precum și influențând 

pozitiv disponibilitatea statelor membre de a-și angaja resursele în întreprinderile din Uniunea Europeană.Un 

exemplu relevant al acestuia este din nou furnizat de Germania. Contextul nivelului probabil de sprijin al 

cetățenilor pentru o intervenție puternică în Libia a condiționat disponibilitatea țării de a participa la 

operațiunea militară. Prin urmare, ineficiența Uniunii nu poate fi atribuită în întregime configurației 

instituționale a Uniunii Europene, iar responsabilitatea fiecărui stat membru nu trebuie neglijată.Cu toate 

acestea, privirea exclusiv spre interior este insuficientă. Pentru ca UE să se impună ca un lider recunoscut la 

nivel global, este esențială acceptarea sa de către actori externi și organizații internaționale. Eficacitatea și 

coerența sunt extrem de relevante în acest context, întrucât performanța slabă va pune la îndoială capacitatea 

și disponibilitatea UE și va avea un impact negativ atât asupra acceptării externe, cât și a celei interne.Având 

în vedere complexitatea contextului UE și a cadrului pentru acțiune externă, trebuie promovate reformele și 

progresele instituționale, rămânând multe de făcut pentru ca UE să devină un actor global capabil, dispus și 

acceptat la nivel mondial. 

Strategia „tripla F” (în limba engleză, flexible,focused, fast) recomandă Uniunii Europene să fie 

„flexibilă” în abordările sale strategice față de numărul tot mai mare de actori relevanți, „concentrată” în ceea 

ce privește bătăliile sale pentru a fi eficientă în sarcinile la care s-a angajat și „rapidă”. În luarea deciziilor 

importante în ciuda diversității sale interne. 

Strategia Flexibil (Flexible). UE a fost criticată pentru tendința sa de a adopta o strategie unică pentru 

toți, adesea luând în considerare insuficient de multe ori dinamica internă și contextele particulare ale 

partenerilor cu care se angajează. Prin urmare, UE ar trebui să adopte o abordare flexibilă în relațiile sale cu 

lumea exterioară. Acest lucru va contribui, de asemenea, la sporirea încrederii în rândul partenerilor săi.UE, 

ca organizație regională, a avut tendința de a accentua dialogul interregional. Acest lucru a dus la realizări de 

succes și ar trebui continuat. Cu toate acestea, UE ar trebui să adopte abordări strategice (adaptate), care să îi 

permită să interacționeze cu o mare varietate de actori care alcătuiesc mediul internațional.  

Strategia Concentrat (Focused). În mod clar, Uniunea Europeană aspiră să devină un jucător 

omniprezent în domeniul păcii și securității. Cu toate acestea, UE nu și-a dezvoltat încă pe deplin capacitatea 

de a desfășura și coordona misiuni de pace la nivel mondial. Prin urmare, UE ar trebui să fie mai concentrată 

în alegerile sale pentru a-și maximiza punctele forte.O direcție rațională pentru UE ar fi concentrarea asupra 

vecinătății sale directe, inclusiv a Balcanilor, Caucazului și Africii de Nord. Acest lucru este din motive de 

proximitate geografică, deoarece instabilitatea în vecinătatea imediată a UE are inevitabil efecte secundare 

negative asupra ordinii interne a Uniunii Europeneși ar trebuie să fie eficientă în desfășurarea rapidă, fiindcă 



are resurse și personal situat în apropierea regiunilor predispuse la dezordine. Experiența operațională 

relevantă și cunoștințele acumulate în vecinătatea imediată a UE oferă speranța unor dezvoltări de succes. 

Acești factori pot explica creșterea credibilității și legitimității. 

Strategia Rapid (Fast). Extinderea Uniunii Europene are efecte pozitive. Cu toate acestea, experiența 

a demonstrat dificultatea unui grup constituit din 27 de state membre de a lua decizii comune având în vedere 

interese diferite, mai ales atunci când se abordează probleme sensibile de securitate.În acest sens, este tentant 

să sugerăm că luarea deciziilor de bază în cadrul Uniunii Europene ar trebui lăsată la latitudinea unui grup de 

state care preia conducerea, așa cum s-a realizat în anul 2011, când Franța și Marea Britanie au decis în 

favoarea unei intervenții în Libia. Deși acest lucru poate dezvălui lipsa de coeziune internă, pe termen scurt 

ar putea ajuta la prevenirea impasului și a impasurilor. Această opțiune ar putea îmbunătăți procesele 

decizionale ale UE și va însemna că deciziile sunt luate mult mai rapid. Totuși, ar fi naiv să presupunem că 

strategia „Rapid” (Fast) este o opțiune ușoară. Pentru început, alegerea grupului de state considerate 

competente pentru a lua decizii în numele întregii UE este probabil o problemă extrem de controversată.Cu 

toate acestea, este posibil ca, odată cu promovarea sporită a valorilor comune de către instituțiile UE, 

dialogul și coordonarea între statele membre, procesul decizional al UE să devină mai oportun. Astfel, 

deocamdată, UE ar trebui să se concentreze asupra dezvoltării mecanismelor care o pot ajuta să obțină rapid 

soluții în procesul decizional. 

O aplicare cu succes a strategiei „tripla F” poate avea implicații pozitive asupra celor trei factori 

determinanți care influențează rolul și influența UE ca actor global-regional în asigurarea păcii și securității 

internaționale. Uniunea Europeană își va consolida rolul în menținerea păcii și securității internaționale și își 

va spori credibilitatea și legitimitatea. La rândul său, aceasta ar spori acceptarea internă și externă a 

angajamentului extern și a rolului internațional al UE.Sprijinul intern s-ar traduce în mod ideal printr-o 

puternică disponibilitate din partea statelor membre de a contribui la obiectivele de pace și securitate ale UE. 

Acest lucru ar contribui apoi la consolidarea capacității UE de a desfășura importante misiuni de pace și 

securitate, va consolida statutul de actor de pace și securitate global și regional, va câștiga inevitabil 

legitimitate și credibilitate. 

Toate statele Uniunii Europene sunt membre ale OSCE, care oferă cadrul de cooperare în domenii: 

prevenirea conflictelor, gestionarea crizelor și reabilitarea post-conflict. Intensificarea activităților și 

capacităților operaționale ale OSCE solicită expres asigurarea sinergiei acțiunilor cu Uniunii Europene în 

vederea evitării dublei acțiuni [7]. Considerăm că există mai multe rezerve nevalorificate în procesele de 

cooperare dintre cele două structuri, o cauză fiind ponderea redusă a OSCE în relațiile europene, alta 

constând în domeniile diferite de preocupări. Uniunea Europeană poate stabili legături oportune, inclusiv cu 

alte instituții internaționale, iar Înaltului Reprezentant al Uniunii și Comisiei Europene le revine 

responsabilitatea de a realiza această sarcină.  

Criza din Ucraina, care a urmat deciziei autorităților ucrainene de a nu semna Acordul de Asociere cu 

Uniunea Europeană la Summit-ul Parteneriatului Estic de la Vilnius (28-29 noiembrie 2013) constituie 

principala cauză de înghețare a relațiilor dintre Uniunea Europeană și Federația Rusă. Distanțarea dintre UE 

și Rusia s-a extins odată cu evoluția crizei ucrainene, generînd realinieri în termeni de securitate, inclusiv 

discuția despre posibilitatea aderării Finlandei și Suediei la Alianța Nord-Atlantică și reechilibrarea relațiilor 

de dependență dintre Uniunea Europeană și Rusia, cu un accent special pe problemele energetice. 

Consecințele crizei ucrainene deocamdată nu sunt previzibile, cu toate acestea, pare clar că schimbările care 

vor avea loc vor duce la o altă ordine europeană, în care problemele de securitate și apărare vor juca un rol 

important în dezbaterea politică.  

Uniunea Europeană urmărește să desfășoare o acțiune de politică externă comună pe arena mondială, 

fie în contextul gestionării crizelor regionale, fie în cadrul unor foruri internaționale pe filiera ONU sau 

OSCE, pentru a fi percepută ca un actor consolidat sub aspect opțional și în plan decizional. Acest obiectiv 

reprezintă, în realitate, o sarcină herculeană, din cauza eterogenității și implicit, a intereselor naționale mai 

mult sau mai puțin diferite ale statelor membre, generalul, în sensul dat, coexistând cu particularul. Acțiunea 

de politică externă între Uniunea Europeană și statele membre se exercită potrivit unui mecanism 

interguvernamental de interacțiune, care permite fiecărui actor să promoveze și să realizeze în mod autonom 

activitatea diplomatică, însă acest mecanism nu trebuie să contravină cadrului normativ în vigoare al Uniunii. 



Tratatul de la Lisabona prevede mijloace suficiente pentru exercitarea relațiilor externe comune și 

echilibrarea diferențelor dintre statele membre și instituțiile Uniunii în domeniul acțiunii de politică externă.  
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Rezumat: Articolul oferă o imagine de ansamblu asupra securității Republicii Moldova în contextul 

securității regionale. O analiză complexă a riscurilor și vulnerabilităților cu care se confruntă Moldova în 

dezvoltarea securității statului și a politicii sale externe este prezentată pentru a evidenția principalele 

direcții de activitate pe care se concentrează eforturile statului. 

Autorul prezintă o serie de explicații terminologice pentru a arăta diferențele de context dintre 

termenii folosiți pentru a contura mai bine esența noțiunilor și pentru a oferi o mai bună înțelegere a 

conținutului. În același timp, exemplifică și explică provocările din domeniul securității care decurg din 

interesele și potențialul dezvoltării securității naționale, unde se alătură parteneriatelor cu organisme 

internaționale care contribuie direct la dezvoltarea domeniului securității. 

Cuvinte cheie: Securitate, mediu regional, risc, amenințare, vulnerabilitate, atac, frontieră, pericol, 

politică externă, mediul internațional. 

 

Abstract: The article provides an overview of the security of the Republic of Moldova in the regional 

security context. A complex analysis of the risks and vulnerabilities that Moldova faces in the development of 

state security and its foreign policy is presented in order to highlight the main directions of activity on which 

the state's efforts are focused. 

The author presents a series of terminological explanations to show the differences in context 

between the terms used to better outline the essence of the notions and to provide a better understanding of 
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the content. At the same time, it exemplifies and explains the challenges in the field of security arising from 

the interests and potential of national security development where it joins partnerships with international 

bodies that directly contribute to the development of the security field. 

 

Articolul prevede o imagine de ansmablu asupra securității Republicii Moldova în contextul mediului 

regional de securitate. Esteprezentată o analiză complexă a riscurilor și vulnerabilităților cu care se confruntă 

Moldova în dezvoltarea securității statului și politicii sale externe pentru a sublinia direcțiile principale de 

activitate asupra cărora sunt concentrate eforturile statului.  

Autorul prezintă o serie de explicații terminologice pentru a arăta diferențele de context între termenii 

utilizați pentru a contura mai bine esența noțiunilor și pentru a oferi o mai bună înțelegere a conținutului. 

Totodată, acesta exemplifică și explică provocările la adresa domeniului de securitate care reies din interesele 

și potențialul național de dezvoltare a securității unde se alătură și parteneriatele cu organismele 

internaționale ce contribuie nemijloci la dezvoltarea domeniului de securitate. 

Astfel, așa cum fiecare țară acționează în baza intreselor sale, atât pe plan național cât și pe plan 

extern, Republica Moldova tinde să acționeze continuu pentru satisfacerea și promovarea acestora.  

De cele mai multe ori termenii de amenințare, vulnerabilitate și risc sunt folosiți într-o manieră 

greșita sau alternativă, în special atunci când sunt utilizați în domeniul de securitate.  

În acest context,merită să specificăm că, după structura lor, riscurile comportă mai multe geneze și 

forme, dar esența primară și una din cele mai importante a acestora, este acel standard clasic după care 

acestea se clasifică, fiind: 

 De factură externă  

 De factură internă  

 De factură transfrontalieră   

Totodată, per ansamblu, riscurile trebuie privite și “digerate”, la fel, din 3 perspective:  

 Riscuri globale  

 Riscuri regionale 

 Riscuri locale  

Având la bază Proiectul Strategiei Securității Naționale a Republicii Moldova, am punctat 

principalele Riscuri și ameninațări de ordin extern, care vizează securitatea Republicii Moldova. După cum 

urmează: 

1. Instabilitatea regională coroborată cu conflictul armat din estul suveran al Ucrainei (poate fi 

catalogată mai degrabă ca amenințare), din care converg în:  

 Riscuri ce periclitează integrare europeană a Republicii Moldova; 

 Riscuri ce pun în dificultate soluționarea grabnică a conflictului transnistrean; 

 Riscuri ce vizează securitate economică și energetică a Moldovei. 

2. Acţiuni informativ-subversive, precum și de diversiune şi potențialul extinderii zonei de 

instabilitate de pe teritoriul Ucrainei cu influență asupra Republicii Moldova: 

 Submină opţiunea de politică externă, securitate şi apărare; 

 Blochează instrumentele ce ţin de securitatea statului; 

 Crează un context pentru o reacţie publică emoţională în faţa unui eveniment ulterior; 

 Prin utilizarea propagandei, campaniilor de intimidare şi inducere în eroare se ajunge la controlul 

asupra gândirii populaţiei statului atacat; 

3. O potențială implicare a cetățenilor străini în treburile de politică internă a Republicii Moldova, 

aparent prin: 

 Finanțare,  

 Asigurare de suport logistic sub orice forme,  

 Organizare/conducere a diferitor activități sau manifestații în scopul promovării unor interese 

străine.  

4. Presiuni politice externe, generate și manifestate prin: 

 Acordarea de sprijin economic, militar şi politic regimului neconstituțional de la Tiraspol; 



 Impunerea obstacolelor artificiale în accesul produselor autohtone pe piețele tradiționale; 

 Dependența excesivă de surse energetice, rețelele de distribuire şi/sau furnizorii controlaț i 

unilateral, 

 Persistența elementelor de propagandă şi intruziune în spațiul informațional al Republicii Moldova, 

în coroborare cu pârghiile de influență în câmpul social-politic sau dependența unilaterală. 

5. Riscul de atac cibernetic asupra infrastructurii informaționale și de comunicații electronice, prin: 

 Amenințarea de subminare a capacitaților de comunicații pe timp de criză și ca urmare erodarea 

capacităților de luare a deciziilor; 

 Amenințarea de uz fraudulos sau blocare a accesului prin diverse metode la sistemele și resursele 

informaționale de importanță statală; 

 Amenințări la adresa drepturilor și libertăților constituționale ale cetățenilor în spațiul 

informațional. 

6. Prezența forțelor militare străine în regiunea transnistreană în contextul noilor conflicte apărute în 

regiune constituie o amenințare și o sursă de risc atât pentru securitatea Republicii Moldova cât și a celei 

regionale. 

 Iminența reinițierii unui conflict militar; 

 Posibilitatea utilizării forțelor militare ilegale în acțiuni hibride (acapararea instituțiilor de stat, 

provocări de orice natură etc.). 

Interesele naționale ale Moldovei sunt: asigurarea caracterului suveran, independent, unitar și 

indivizibil al statului, asigurarea dezvoltății stabile și sustenabile a statului, integrarea europeană,reintegrarea 

teritorială,prosperitatea și bunăstarea cetățenilor, participarea la asigurarea securității internaționale.  

Provocările la adresa securității întâlnite de Republica Moldova în calitatea sa de actor regional în 

cadrul Bazinului Mării Negre și ca stat de Europa de Est sunt determinate de o serie de factori, precum:  

 Capacităţile tehnologice şi de apărare ale (NATO) şi ale UE;  

 Relaţia transatlantică şi prezenţa Statelor Unite ale Americii pe teritoriul Europei; 

 Relaţia UE şi NATO cu Federaţia Rusă, implicit cu structurile subregionale create.  

Pe de o parte, regiunea Mării Negre este puternic polarizată și conține riscuri mari care amenință 

stabilitatea stateor riverane. Putem vedea efectele politicilor asertive ale Rusiei, care-și dorește să 

remonopolizeze controlul asupra întregii regiuni. Pe de altă parte, în calitatea lor de democrații în dezvoltare 

din cadrul Europei de EstGeorgia, Ucraina, România și Republica Moldova, testează diverse strategii de 

occidentalizare în ciuda existenței unor curente vădit pro-ruse. La rândul lor, NATO şi UE mențin programe 

de cooperare flexibilă adaptate la nevoile regiunii extinse ale Mării Negre în contextul cărora Republica 

Moldova se concentrează pe dezvoltarea sectorului securității și o dezvoltare democratică sustenabilă a 

statului. 

În calitate de riscuri la adresa securității, trebuie menționate următoarele: 

 Instabilitatea regională şi conflictul de pe teritoriul suveran al Ucrainei limitează capacitatea 

Republicii Moldova de a-şi promova interesele strategice. 

 Perpetuarea decalajelor de dezvoltare în raport cu statele membre ale Uniunii Europene şi cu alte 

state din regiune, precum şi gradul scăzut de rezistenţă faţă de turbulenţele majore de pe pieţele externe, în 

special cu referire la sectorul financiar bancar.  

 Persistenţa elementelor de propagandă şi intruziune în spaţiul informaţional al Republicii Moldova 

 Poziţia geografică favorizează utilizarea de către organizaţiile criminale transfrontaliere a 

teritoriului Republicii Moldova în calitate de rută de trafic de persoane, droguri, arme şi bunuri. 

 Utilizarea teritoriului Republicii Moldova în calitate de țară de tranzit în contextul fluxurilor de 

migrații ilegale spre țările Europei de Vest. 

În calitate de provocări la adresa securității subliniem:  

 Criminalitatea informatică și incidentele cibernetice. 

 Situație incertă și greu de controlat în privința conflictului Transnistrean. 

 asigurarea securităţii energetice şi a intereselor comercial-economice ale statului.  



 Acţiunile militare și potenţialul extinderii zonei de instabilitate de pe teritoriul Ucrainei au 

influenţă asupra unor grupuri cu atitudini extremiste din Republica Moldova şi menţin riscul extinderii 

conflictului pe teritoriul Republicii Moldova.  

 Erodarea regimului de control al armelor convenţionale în Europa și încălcarea Tratatului privind 

comerțul cu armele convenționale, prezenţa forţelor militare străine în regiunea transnistreană fără acordul 

Guvernului Republicii Moldova în contextul persistenţei conflictelor de durată şi a apariţiei conflictelor noi 

în regiune. 

Întregul ansamblu de acţiuni orientate spre asigurarea securităţii ţării porneşte de la înţelegerea că, în 

prezent, securitatea naţională a unui stat european nu mai poate fi privită în izolare. Luînd în considerare 

riscurile şi ameninţările la adresa securităţii naţionale, se poate de  stabilit obiectivele sistemului securităţii 

naţionale şi identificarea căilor şi mijloacele de asigurare a securităţii.  

Amenințările regionale, ce pot afecta securitatea națională a Republicii Moldova:  

1. Ameninţări militare convenţionale din care fac parte ameninţarea de scindare a unui stat vecin, cu 

impact de influenţă direct; riscul schimbării structurii de vecinătate, pe cale de consecinţă; riscul pierderilor 

teritoriale directe; riscurile ce privesc securitatea şi apărarea frontierelor. 

2. Ameninţări politice legate de conflictul transnistrean, existenţa regimului separatist ce amplifică 

discrepanţa din cadrul juridic şi instituţional unic al Republicii Moldova, alterând statul de drept şi scoţând o 

regiune şi locuitorii săi de sub controlul suveran al statului 

3. Ameninţările de natură economicăsub forma crizelor economice la scară globală şi regională ori 

instabilitatea de pe pieţele străine tradiţionale sau de interes prioritar pot avea un impact negativ substanţial 

asupra economiei statului. 

4. Ameninţări de mediucaracterizate de anumite fenomene grave, de natură geofizică, meteo-

climatică ori asociată, provenind din mediu sau reflectând degradarea acestuia, inclusiv ca urmare a unor 

activităţi umane periculoase, dăunătoare sau iresponsabile. 

5. Ameninţările de origine socială datorate depopulării prin efectul demografiei negative, a migraţiei 

externe a forţei de muncă şi de rata scăzută a natalităţii, constituie o ameninţare la adresa bunăstării, 

stabilităţii sociale şi politice a ţării, precum și, existența  unor războaie invizibile pentru populație, dar cu o 

ifluență majoră și ireversibilă, cum ar fi războiul mediatic și cel psihologic. Ambele au un impact în 

schimbarea opiniei societății cu scopul obținerii unui rezultat sau efect dorit.  

Fiind o țară din componența unei regiuni, instabilităţile şi pericolele în Regiune şi în țările vecine 

afectează starea securităţii naționale, impunînd cooperare regională/internaţională intensă şi eforturi comune. 

La nivel practic, asistenţă externă este interpretată ca un gest prietenesc al partenerilor de 

dezvoltare (cooperare la nivel de guverne/organizații internaționale) și o sursă de bani mai ieftină, relativ 

accesibilă, pusă la îndemâna Guvernului pentru a implementa reforme, pentru a lupta cu corupția și sărăcia, 

pentru a sprijini dezvoltarea țării. 

 

1992- RM membru ONU 

Sprijină agenda de reforme a 
țării ce înclude reforme 
sectoriale , instruiri, 
instrumente pentru 
dezvoltarea procesului de 
elaborare a politicilor.

–PNUD(2018-2022) 

-OIM

-ÎCNUR

-UN WOMEN - organizație 
dedicată egalității de gen și 
abilitării femeilor.

1993-a instituit o misiune în 
RM pentru a sprijini eforturile 
în solutionarea conflictului 
transnistrian.

Obiective:  

Reformarea conflictelor și 
negocierea; controlul armelor 
si dezarmarea; drepturile 
omului și democratizarea; 
reforma judiciară; combaterea 
traficului de ființe umane și a 
violenței domestice; egalitate 
de gen și nedescriminare

1994-PpP și 2006-IPAP: 
probleme politice şi de 
securitate; militare şi de 
apărare. În sectorul de 
securitate și apărare: 
Bilding Integrity Initiative, 

Consolidarea capacității de 
apărare și securitate aferenă,

Consolidarea instituției de 
apărare, PIEA.

2003-2008-Irak și misiuni 
ONU în Afganistan;

2014- KFOR în Kosovo.

1994(1998)-Acordul de 
Cooperare și Parteneriat;

Integrarea Europeană rămîne
obiectivul principal și
ireversibil al agendei interne 
și externe a RM.

2005-elaborat planul de 
acțiuni, înlocuit în  2014 cu 
Agenda de asociere(MAI, 
CNA, MJ, Serviciul vamal, 
serviciul de informații și 
securitate (PSAC, TRUST 
FUND).



La etapa actuală, peste douăzeci de agenţii rezidente şi nerezidente ale ONU, fonduri şi 

programeactivează pe teritoriul Republicii Moldova. 

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) contribuie la eradicarea sărăciei, precum 

și la reducerea inegalităților și excluziunii. 

Programul de țară al PNUD în Moldova pentru anii 2018-2022 are trei domenii prioritare: Creştere 

incluzivă, Guvernare efectivă, Schimbarea climei, mediu și energieși trei domenii transversale: Egalitate de 

gen, răspuns la situații de criză.  

OIM – (organizația internaționala pentru migrație) consolidează cooperarea regională coordonată în 

materie de migrație pentru a dezvolta în continuare standarde și mecanisme comune de migrație.                                          

ICNRUComisariat al Naţiunilor pentru Refugiaţi în R. Moldova responsabil de domeniul protecției și 

integrare a refugiaților. 

UN WOMEN este organizația ONU dedicată egalităţii de gen şi abilitării femeilor. UN Women, lider 

în promovarea femeilor și a fetelor, a fost creată pentru a accelera progresele realizate în satisfacerea 

necesităților acestora în întreaga lume. 

Organizatia pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE) în anul 1993 a instituit o misiune 

în RM prin care îsi propune sa ajute la negocierea unei soluții politice durabile privind condflictul 

transnistrian izbucnit in 1992. 

Obiectivele și activitățile misiunii OSCE RM sunt: 

1. Reformarea conflictelor și negocierea, 

2. Controlul armelor si dezarmarea, 

3. Drepturile omului și democratizarea, 

5. Reforma judiciară, 

6. Combaterea traficului de ființe umane și a violenței domestice, 

7. Egalitate de gen și nedescriminare ș.a. 

Participarea la PpP dintre RM-Nato începând cu 1994 îi oferă RM o reală posibilitate de a-şi 

consolida securitatea naţională şi capacităţile de apărare , astfel ne permite să utilizăm experienţa construcţiei 

militare a ţărilor NATO şi partenere în scopul perfecţionării permanente a propriilor Forţe Armate, pregătirii 

cadrelor, instruirii lingvistice a ofiţerilor Armatei Naţionale, asigură accesul la informaţii, statistică, surse de 

ajutor politic, tehnic şi financiar. 

În procesul de implementare a IPAP, Republica Moldova va conlucra cu UE şi alte organizaţii 

internaţionale, urmărind scopul asigurării complementarităţii IPAP cu Acordul de Asociere Republica 

Moldova – UE şi Strategia naţională de dezvoltare. 

Cîteva domenii cheie de cooperare și acordare a asistenței În sectorul de securitate și apărare: Bilding 

Integrity Initiative, Consolidarea capacității de apărare și securitate aferenă,Consolidarea instituției de 

apărare, PIEA - programul de întărire a educației apărării-sprijină dezvoltarea educației militare profesionale 

în conformitate cu standarte și procese internaționale. 

Relaţiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană au fost lansate odată cu semnarea la 28 

noiembrie 1994 a Acordul de Parteneriat şi Cooperare(APC), care a intrat în vigoare la 1 iulie 1998 pentru o 

perioadă iniţială de 10 ani cu posibilitatea prelungirii tacite. 

Prin urmare, o relaţie puternică se stabileşte între dezvoltare şi securitate în măsura în care 

promovarea securităţii implică progresul social şi, invers, în măsura în care dezvoltarea este substratul 

necesar securităţii. 

Actualmente, la nivel aplicativ/practic putem observa un interes  din ce în ce  mai mare faţă de 

interconexiunea noţiunilor de „securitate” şi “dezvoltare durabilă”. Acest interes nu este întâmplător, 

deoarece nu putem vorbi  astăzi despre dezvoltare durabilă  a oricărui  sistem social fără a asigura securitatea 

lui în plan global, respectiv evidențiindu-se corelațiea dintre securitatea locală, națională, regională și 

globală. 

În septembrie 2015, țările membre ale ONU, printre care și Republica Moldova, au adoptat Declarația 

Summit-ului privind Dezvoltarea Durabilă, prin care s-au angajat să pună în aplicare Agenda de Dezvoltare 

Durabilă 2030, cuprinzând 17 obiective de dezvoltare durabilă și 169 de ținte care înglobează toate aspectele-

cheie ale dezvoltării: economice, sociale și de mediu. 

http://www.md.undp.org/content/dam/moldova/docs/Legal%20Framework/CPD%202018-2022.pdf
http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/inclusive-growth.html
http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/inclusive-growth.html
http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/effective-governance.html
http://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/climate-change-environment-energy.html
https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/gender-equality.html
https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/gender-equality.html
https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/crisis-response.html
https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/crisis-response.html
https://www.md.undp.org/content/moldova/ro/home/crisis-response.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:21998A0624(01):EN:NOT


Agenda globală de Dezvoltare Durabilă 2030 reprezintă o posibilitate pentru guverne și alți parteneri 

de a atrage atenția la prioritățile naționale de dezvoltare. Aceasta va oferi, în mod particular, noi oportunități 

pentru mobilizarea resurselor în vederea depăşirii respectivelor provocări. Parteneriatul puternic și de 

incredere cu Guvernul, precum și mandatele și competențele tehnice ale agențiilor ONU relevante, oferă 

Organizației Națiunilor Unite în Republica Moldova un avantaj comparativ și o poziție unică care-i permit să 

susțină actorii naționali în procesul de naționalizare și implementare a ODD-urilor. 

 

 

Obiectivului nr. 16: Promovarea societăților pașnice și inclusive pentru o dezvoltare sustenabilă, 

accesul tuturor oamenilor la justiție și construirea efectivă la toate nivelurile a unor instituții funcționale și 

inclusive. Care este obiectivul de guvernare al ODD-urilor. Acesta nu doar reiterează abordarea bazată pe 

drepturi în raport cu ODD-urile, ci și faptul că statul de drept, respectarea drepturilor și instituțiile eficiente 

sânt esențiale pentru realizarea Agendei 2030. Obiectivul urmărește promovarea societățile pașnice și 

incluzive pentru dezvoltare durabilă, asigurarea accesului la justiție pentru toți și crearea instituțiilor 

eficiente, responsabile și incluzive la toate nivelurile. 

Asistența externă reprezintă un instrument tehnic pentru a promova schimbări pozitive în societate, 

inclusiv prin modernizarea şi consolidarea actului de guvernare. 

Guvernarea sectorului de securitate (GSS) se referă la mecanismele de luare a deciziilor, 

management, implementare și mecanisme de monitorizare care guvernează sectorul securității și actorii săi. 

 
Obiectivului nr. 17: Parteneriate pentru Obiective. Consolidarea mijloacelor de implementare și 

revitalizarea parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă.Ca urmare, ODD pot fi realizate numai în baza 

unui angajament puternic, prin cooperare și parteneriat global.  

 
OBIECTIVUL NR. 5: Egalitatea de gen nu este doar un drept fundamental al omului. Realizarea sa are 

un impact puternic asupra dezvoltării socio-economice a unui stat și este esențială pentru obținerea de 

progrese în realizarea tuturor obiectivelor și țintelor incluse în Agenda pentru Dezvoltare Durabilă 2030. 

Chiar dacă există un cadru legislativ și de politici privind egalitatea de gen, implementarea sa inregistrează 

restanțe, iar femeile continua să fie discriminate și tratate inegal în sfera socială, economică și cea polit ică. 

Este esențială abordarea cauzelor structurale ale inegalității de gen, cum ar fi violența impotriva femeilor , 

munca de ingrijire neremunerată și participarea inegală la luarea deciziilor cu eforturi specifice, precum și 

integrarea perspective de gen în toate intervențiile de dezvoltare. 

Pentru prima dată, la nivel de politici, Republica Moldova s-a angajat să pună în aplicare Rezoluția 

1325 în cadrul Planului Individual de Acțiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO pentru anii 

-Promovarea egalităţii 

între femei şi bărbaţi; 

-sporirea numărului de 

femei în poziţii 

decizionale. 

IPAP RM – NATO pentru anii 2014-2016 

implementarea Rezoluţiei 1325 a CS ONU 

privind rolul femeilor în asigurarea păcii şi 

securităţii. 
 

-Promovarea societățile 

pașnice; 

-asigurarea accesului la 

justiție; 

-crearea instituțiilor eficiente. 

 

Guvernarea sectorului de 

securitate : mecanismele de luare a 

deciziilor, management, 

implementare și mecanisme de 

monitorizare 

Realizare prin 

cooperare și 

parteneriat global. 

Problemele globale impun soluții globale, această 

abordare necesită și colaborare, respectiv 

finanțare internațională pentru atingerea 

obiectivelor. 



2014-2016, unde şi-a asumat responsabilitatea de a întreprinde acțiuni în vederea implementării Rezoluției 

1325 a Consiliului de Securitate al ONU. 

 

Principiile bunei Guvernări a Sectorului de Securitate 

Responsabilitatea există așteptări clare cu privire la furnizarea/asigurarea securității, iar autoritățile 

independente supraveghează dacă aceste așteptări sunt îndeplinite și impun 

sancțiuni dacă nu sunt îndeplinite. 

Transparența informațiile sunt disponibile fără anumite limite și accesibile celora care vor fi 

afectați de deciziile și procesul de implementare a acestora. 

Stat de drept toate persoanele și instituțiile, inclusiv statul, sunt supuse unor legi  

Participarea toți bărbații și femeile din toate mediile au oportunitatea să participe la luarea 

deciziilor și furnizarea serviciilor în mod gratuit, echitabil și inclusiv, fie direct, 

fie prin intermediul instituțiilor reprezentative legitime. 

Sensibilitate instituțiile sunt sensibile la necesitățile diferite de securitate ale tuturor părților 

populației și își îndeplinesc misiunile în spiritul unei culturi a serviciilor. 

Eficacitate  instituțiile își îndeplinesc rolurile, responsabilitățile și misiunile respective la un 

standard profesional ridicat. 

Eficiența instituțiile utilizează cât mai bine resursele publice în îndeplinirea rolurilor, 

responsabilităților și misiunilor profesionale.   

 

În concluzie, este oportun de menționat că pornind de la mediul regional de securitate și interesele 

sale naţionale, Republica Moldova tinde să acționeze pentrurestabilirea integrităţii teritoriale a statului, 

eliminarea prezenţei militare străine, consolidarea independenţei şi suveranităţii statului; menţinerea într-o 

stare dinamică a proceselor de integrare europeană şi consolidare a relaţiilor cu NATO, precum şi 

dezvoltarea cooperării cu statele membre ale UE şi NATO; asigurarea dezvoltării democratice a societăţii şi 

consolidarea securităţii interne a acesteia;dezvoltarea economică şi socială ascendentă a ţării; dezvoltarea şi 

valorificarea cât mai plenară a potenţialului uman; consolidarea dimensiunilor economică, socială, energetică 

şi ecologică ale securităţii;consolidarea securităţii militare naţionale; participarea Republicii Moldova la 

consolidarea securităţii internaţionale. 

Republica Moldova a devenit și un producator și exportator de securitate ceea ce necondiționat îi 

permite să aibă o viziune clară, strategică, progresistă în dezvoltarea domeniului de securitate. 

  

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE: 

1. Opțiunile de securitate ale Republicii Moldova. Coaliția Pro-NATO, 2009. - p 92. ISBN 978-9975-9922-

5-1.  

2. Proiectul Strategiei securității naționale a Republicii Moldova. Proiectul SSN din 09.06.2016. –p 31. 

3. Strategia naţional de apărare şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia pentru anii 2017-

2021, 52 p. 

4. Hotărîrea Nr. 153 din 15.07.2011 pentru aprobarea Strategiei Securității Naționale a Republicii Moldova, 

2011, În: Monitorul Oficial Nr. 170-175 art. 499. 

5. Opțiunile de securitate ale Republicii Moldova, Coaliția Pro-NATO, 2009,ISBN978-9975-9922-5-1, 94 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



AMENINȚĂRI HIBRIDE LA ADRESA SECURITĂȚII  

INFORMAȚIONALE A REPUBLICII MOLDOVA 
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Rezumat: Actualmente, spaţiul cibernetic este un bun universal, care nu mai aparține statelor. Orice 

atingere a acestei zone, invizibile de altfel, dar fără de care progresul nu mai poate fi de conceput, este o 

ameninţare cu valenţe universale. Informaţia este vulnerabilă în toate fazele obţinerii, stocării şi difuzării ei. 

Circuitului liber şi protejat al informaţiilor a devenit un deziderat al timpului, a devenit un subiect de 

discuție pentru specialiștii în domeniu, inclusiv pentru comunitatea academică.  

Prezentul articol are drept scop reliefarea principalelor amenințări hibride la adresa securității 

informaționale a Republicii Moldova. 

Cuvinte cheie: Spațiu cibernetic, informație, dezinformare, strategie. 

 

Summary: Currently, cyberspace is a universal good that no longer belongs to states. Any touch on 

this area, invisible in fact, but without which progress can no longer be conceived, is a threat with universal 

valences. Information is vulnerable at all stages of obtaining, storing and disseminating it. The free and 

protected circuit of information has become a desideratum of the time, it has become a topic of discussion for 

specialists in the field, including the academic community. 

This article aims to highlight the main hybrid threats to information security of the Republic of 

Moldova. 

 

Spaţiul cibernetic (cyberspace) în care circulă informaţiile nu mai aparţine statelor ci este un bun 

universal. Orice atingere a acestei zone, invizibile de altfel, dar fără de care progresul nu mai poate fi de 

conceput, este o ameninţare cu valenţe universale. Spre deosebire de ameninţările tradiţionale, cele la adresa 

securităţii informaţiilor impune resurse mai puţine şi tehnici de contracarare mai uşor de ascuns şi de 

disimulat. Acestea permit o rată de perfecţionare şi diversificare ridicată, dificil de urmărit şi evaluat. De 

fapt, este motivul pentru care estimările privind ameninţările la adresa informaţiilor sunt dependente de 

factorul uman, cu întregul subiectivism şi incertitudine pe care le implică. Informaţia este vulnerabilă în toate 

fazele obţinerii, stocării şi difuzării ei. Această servitute poate fi compensată de programe coerente de 

asigurare a vitalităţii spaţiului cibernetic[1, p. 19]. Importanţa deosebită acordată de americani circuitului 

liber şi protejat al informaţiilor a determinat elaborarea unei Strategii Naţionale de Securizare a Cyberspace-

ului.  

Prin aceasta sunt stabilite cinci priorităţi naţionale pentru realizarea scopului propus: - un sistem de 

răspuns în caz de perturbare a traficului informaţiilor; - un program naţional de reducere a vulnerabilităţilor şi 

ameninţărilor în acest spaţiu; - un program naţional de pregătire în domeniul protecţiei spaţiului cibernetic; - 

securizarea comunicaţiilor guvernamentale; - cooperarea internaţională în domeniul protejării spaţiului. În 

anii care vor urma, importanţa spaţiului cibernetic va determina conştientizarea protecţiei lui nu numai de 

către guverne, dar şi de către firme private şi persoane particulare. Aceasta va conduce la asocierea 

utilizatorilor în scopul reducerii vulnerabilităţilor combaterii şi eradicării ameninţărilor îndreptate împotriva 

spaţiului cibernetic. 

În actualul climat, asigurarea accesului la informații precise și diverse este esențială pentru păstrarea 

demnității umane. Odată cu dezvoltarea rapidă a noilor tehnologii și trecerea de la războiul convențional la 

războiul hibrid bazat pe tehnologie, securitatea informațională, atât privată, cât și publică, a devenit acum 

fundamentală pentru securitatea națională și umană. Nevoia unei culturi a securității informaționale este 

analizată atunci când informațiile sunt antrenate într-o amenințare hibridă. Deși nu există o definiție clară și 
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convenită a războiului hibrid, orice amenințare pe mai multe direcții care vizează statele democratice și 

vulnerabilitățile acestora poate fi considerată hibridă. Atacurile asupra securității informaționale reprezintă 

amenințări hibride moderne. Discuțiile despre războiul hibrid și securitatea informațională au devenit 

importante în discursul public din Europa de Est în urma anexării ilegale a Crimeii în 2014 de către Federația 

Rusă și a violențelor din Donbas. Acest lucru a avut loc în cumul cu utilizarea sporită a tacticilor de război 

informațional care au inclus aplicarea propagandei, atacurilor cibernetice, știrilor false, și dezinformării. 

Utilizarea acestor tactici, care apar la nivel global și nu sunt caracteristice exclusiv celor incitate de Federația 

Rusă în Ucraina, evidențiază necesitatea analizării libertății de informare prin lentile multiple, inclusiv 

securitatea informațională și securitate umană. Republica Moldova nu face excepție. După căderea 

guvernului comunist în 2009 și apropierea ulterioară a Moldovei de Uniunea Europeană (UE) în ultimul 

deceniu, spațiul mediatic din Moldova s-a confruntat cu diverse tactici de război informațional. Chiar dacă 

războiul informațional este în mod obișnuit privit ca un instrument al actorilor terți pentru a proiecta puterea 

soft ca parte a unei strategii ofensive, actorii autohtoni la fel au început să folosească aceste practici. Un 

exemplu proeminent a avut loc în timpul alegerilor recente din Republica Moldova, când a existat o utilizare 

necorespunzătoare a mass-media tradiționale și a noilor media, cerîndu-se de la sine concluzia că Consiliul 

Audiovizualului din Republica Moldova are o performanță slabă și au permis perpetuarea știrilor false și 

dezinformării pe plan intern. Securitatea informațională este un subiect de interes pentru autoritățile 

moldovenești, deoarece guvernul a devenit semnatar al Acordului de Asociere cu UE la 27 iunie 2014 și și-a 

exprimat voința suverană de a începe procesul legal de aproximare europeană. Această dinamică geopolitică 

a contribuit la confruntarea Est-Vest, așa cum se reflectă în politică, politicile și normele sociale ale 

Republicii Moldova care au exploatat vulnerabilitățile sociale, politice și economice ale țării.  

În 2014, știrile false și dezinformarea s-au referit în principal la strategiile de politică internă și 

externă care s-au concentrat pe stimularea unui narativ privind dezavantajele aprofundării angajamentului cu 

UE; relațiile cu Ucraina și România; relațiile cu membrii Comunității Statelor Independente (CSI), inclusiv 

Federația Rusă; și potențialul viitor al Republicii Moldova ca țară federalizată. Lecția principală învățată în 

această perioadă este că exploatarea vulnerabilităților interne, fie că sunt evoluții sociale, politice sau 

economice; o identitate națională slabă, modele culturale, tradiții, afilieri religioase precum și interpretarea 

drepturilor omului și libertăților fundamentale sunt esențiale pentru a pune bazele unui atac hibrid eficient. 

Securitatea informațională inadecvată în Republica Moldova este legată de o multitudine de factori, inclusiv 

absența unui cadru normativ, legislativ, care abordează mediul tehnologiei informaționale în dezvoltare 

rapidă și tehnicile moderne de război care exploatează toate formele de media.  

Mass-media din Moldova, în special  cea online și rețelele sociale joacă un rol important în 

construcția de narațiuni și în difuzarea informațiilor. Prin urmare, trebuie considerată o parte esențială a 

securității naționale. Diferențele de locație, demografie și preferințe geopolitice ar trebui luate în considerare 

atunci când analizăm narațiunile și atunci când construim politici de securitate informațională care afectează 

publicul Republicii Moldova. Politizarea instituțiilor media, lipsa mass-media independente, efectele 

copleșitoare ale rețelelor sociale, noile posibilități pe care le oferă internetul și scăderea nivelelor de 

profesionalism și etică jurnalistică sunt factori care periclitează libertatea de exprimare și securitatea 

informațională. Necesitatea de a combate în spațiul online activitățile neautentice, conturile false și conținutul 

ilegal online perpetuat prin intermediul rețelelor online și sociale, într-un mod care susține respectarea 

standardelor internaționale, rămâne o provocare în perioadele electorale. Stabilirea cooperării între 

autoritățile naționale, organizațiile internaționale și instituțiile comunitare pentru a găsi soluții este esențială, 

având în vedere contextul globalizării și provocările comune cu care se confruntă spațiile digitale. 

În spiritul recunoașterii tendinței globale de reglementare a securității informaționale, Republica 

Moldova a introdus conceptul de securitate informațională în politica sa de securitate națională. În principala 

sa politică strategică de securitate, securitatea informațională este definită ca: „Starea de protecție a resurselor 

informaționale, a persoanei, a societății și a statului, inclusiv prezența unui ansamblu de măsuri pentru 

asigurarea protecției persoanei, a societății și a statului de eventuale tentative de dezinformare și/sau de 

informare manipulatorie din exterior și pentru neadmiterea agresiunii mediatice îndreptate împotriva 

Republicii Moldova” [2, p. 8]. Această definiție subliniază spațiul media ca element definitoriu al stării și ca 

spațiu în care apar atacuri informaționale. Mai mult, factorii de decizie au declarat că protejarea spațiului 



mediatic este crucial atât pentru securitatea națională, cât și pentru securitatea umană, întrucât este esențială 

pentru libertatea accesului la informații, formarea de opinii, dezvoltarea unor narațiuni naționale, organizarea 

de dezbateri naționale și modelarea dialogului social. Drept urmare, mass-media (în toate formele sale) este 

una din primele ținte ale amenințărilor hibride care amenință libertatea de exprimare și dreptul la informație. 

În analiza noilor media, cetățenii Republicii Moldova accesează intens informații din rețelele sociale. 

Cele mai utilizate surse sunt Facebook (61,4 la sută), Odnoklasniki.ru (42,4 la sută) și Mail.ru (17,8 la sută) 

[3, p. 34]. Atât Mail.ru cât și Odnoklassniki.ru (o rețea de socializare aparținând grupului de companii 

Mail.ru) sunt privite ca instrumente pentru a răspândi știri false și propagandă în Republica Moldova, 

Ucraina, inclusiv  și în  Rusia. Acesta este o parte a războiului neconvențional al Rusiei pentru a-și proiecta 

puterea intangibilă (soft power). În august 2017, Odnoklassniki.ru a fost cel mai popular site web din 

Moldova, cu peste un milion de vizitatori unici în fiecare lună, comparativ cu 760.000 de utilizatori unici pe 

Facebook [4, p. 39]. Potrivit unui studiu realizat de Institutul de Politici Publice care a analizat propaganda 

rusă pe Odnoklassniki.ru, cele mai promovate mesaje care se referă la Republica Moldova au discutat despre 

acesta ca un stat eșuat care nu ar avea altă alternativă decât să se alăture proiectului geopolitic rus. Acest 

lucru a fost consolidat de narațiuni care invocau sentimente anti-românești, sentimente anti-ucrainene, 

sentimente anti-UE, sentimente pro Uniunea Vamală Eurasiatică, sentimente anti-americane și sentimente 

anti NATO. Aceste narațiuni nu numai că au încurajat informațiile subversive, dar au și discreditat și sporit 

neîncrederea publică față de forțele proeuropene. Având în vedere lacunele mari din cadrul legal 

moldovenesc care reglementează mass-media, eforturile de a identifica și de a atrage atenția asupra 

dezinformării și a știrilor false în spațiile digitale au fost conduse de organizațiile societății civile (OSC). 

Autoritățile moldovene au încercat să abordeze securitatea informațională prin adoptarea Concepției [5, p. 3], 

Strategiei și Planului de Acțiuni asupra Securității Informaționale 2019-2024 [6, p. 1]. Serviciul de Informații 

și Securitate (SIS), care nu are o experiență pozitivă de cooperare cu OSC, a fost desemnat să conducă 

implementarea politicii. Documentele de politici definesc în premieră armele informaționale, războiul 

informațional și propagarea ca fiind concepte independente și discrete. Deși sunt enumerate o serie de 

amenințări și sunt descrise activități potențiale, documentele de politici nu explică clar tipurile de amenințări 

pentru securitatea informațională cu care se confruntă Republica Moldova și mecanismele de protecție 

conexe. În plus, un capitol separat este dedicat securizării spațiului mediatic și nu urmează o dezvoltare 

suplimentară a subiectului. 

Planul de acțiune 2019-2024 pentru implementarea Strategiei Securității Informaționale a Republicii 

Moldova are un capitol specific privind controlul civic și cooperarea între societatea civilă și autoritățile 

publice. Cu toate acestea, prevederea respectivă rămâne deschisă dezbaterii, deoarece nu există un mecanism 

clar de punere în aplicare a acesteia. SIS a făcut mai multe încercări de a discuta despre controlul civic cu 

OSC și de a înființa un Consiliu de coordonare care să monitorizeze punerea în aplicare a politicii. În general, 

reprezentanții OSC consultați s-au ferit de propunere. În plus, au apărut întrebări serioase cu privire la 

transparența și durabilitatea unui Consiliu de coordonare, precum și la posibilele amenințări care pot pune în 

pericol activitatea lor pe viitor, având în vedere mediul politic volatil din Republica Moldova. Spre deosebire 

de UE, Republica Moldova nu are mecanisme specifice pentru identificarea amenințărilor hibride - ca știrile 

false, propaganda și dezinformarea - și dezvoltarea instrumentelor de protecție care răspund schimbărilor 

tehnologice rapide [7, p. 21].  
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Rezumat: Reforma Sectorului de Securitate dintr-o perspectivă conceptuală este un subiect în 

evoluție atât la nivel  național, cât și internațional. În același timp, tot mai mulți actori sunt preocupați de 

necesitatea asigurării securității dintr-o perpectivă umană în contextul procesului de globalizare, fenomen 

care a adus cu sine nu numai oportunități, dar și provocări. Ca urmare, lipsa capacităților limitate a statelor 

de a face față ac+estui fenomen, actorii de asistență contribuie la asigurarea unui proces continuu de 

reformare a sectorului de securitate la nivel național și la transformarea arhitecturii de securitate 

internațională. În acest cadru, evidențiem noi metode de abordare și gestionare specifice procesului de 

reformare a sectorului de securitate, precum și decalajul dintre politica și practica în implementarea 

Reformei Sectorului de Securitate. 

Cuvinte-cheie: Securitate, Reforma Sectorului de Securitate (RSS), state slabe, state puternice, 

globalizare, asistență externă, dezvoltare durabilă, cooperare, parteneri internaționali. 

 

Summary: The reform of the security sector from a conceptual perspective is an evolving subject at 

both national and international level.At the same time, more and more actors are concerned about the need 

to ensure security from a human perspective in the context of the globalization.As a result, in the absence of 

limited capacity for states to cope with this phenomenon, the involvement of assistance actors ensures a 

continuous process of reforming the security sector at national level and transforming the international 

security architecture.In this context, we point out new approaches and specific management of the security 

sector reform process and we also highlight the gap between policy and practice in implementing Security 

Sector Reform. 

 

Introducere. Actualmente, mediul internațional de securitate diferă mult față de cel de acum două 

decenii sau mai ales față de cel de acum cinci ani. Nu putem neglija faptul că arhitectura de securitate globală 

s-a modificat, iar fenomenul globalizării a adus cu sine nu numai oportunități, dar și provocări. Realmente, 

acest fenomen a facilitat apariția unor amenințări interconectate, vulnerabilități, riscuri și pericole 

transnaționale la adresa statelor și indivizilor: terorismul internațional, criminalitatea organizată 

transfrontalieră, conflictele regionale și cele din interiorul statelor, proliferarea armelor de distrugere în masă, 

statele eșuate, traficul ilegal de persoane și stupefiante, migrația ilegală și chestiunea refugiaților, degradarea 

mediului, sărăcia, corupția generalizată, atacurile cibernetice, genocidele, etc. Astfel, se constată că 

securitatea indivizilor a devenit o prioritate cheie, iar termenii securitatea, individul și dezvoltarea a 

contribuit la conceptualizarea termenului de securitate umană.  
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Prin urmare, o relație puternică se stabilește între dezvoltare și securitate în măsura în care 

promovarea securității implică progresul social și, invers, în măsura în care dezvoltarea este substratul 

necesar securității. Or, în condițiile recalibrărilor teoretice care au urmat la sfârșitul Războiului Rece, aceasta 

înseamnă că „promovarea securității este un instrument pentru realizarea dezvoltării dar, în același timp, 

modelele incluzive de dezvoltare sunt un element important în evitarea conflictului, fapt care înseamnă că 

dezvoltarea este la rândul ei, un instrument pentru realizarea securității” [3].  

Actualmente, tot mai mulți sunt convinși de faptul că securitatea și dezvoltarea  trebuie  fuzionate  

într-un tot  întreg [17, p. 438], cu atât mai mult că sunele state deja integrează în politicile sale de secritate 

conceptul de dezvoltare durabilă [16, p. 411]. Aceasta deoarece dezvoltarea durabilă direcționează intervenții 

pentru reforme în cele 5 domenii de importanță critică pentru securitatea omenirii: populație, planetă, 

prosperitate, pace și parteneriat, întruchipate în Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030. Toate aceste aspecte, 

subliniază conexiune evidentă dintre dezvoltare și securitate din perspectiva Obiectivului 16 Pace, Justiție și 

Instituții puternice și a Obiectivului 17 Parteneriate pentru obiective a agendei. Din această perspectivă, se 

contureazănecesitatea cooperării pentru dezvoltare, care presupune apariția actorilor interesați și implicați în 

guvernarea sectorului de securitate[10], ca urmare asigurarea securității umane se impune pe agenda 

procesului de Reformă a Sectorului de Securitate. 

În același timp, din perspectiva statelor, se evidențiază faptul că gestionarea mediului internațional de 

securitate și Reforma Sectorului de Securitate  (RSS) a devenit o provocare și o sarcină extrem de dificilă. 

Astfel, putem afirma că printre prioritățile pentru RSS se numără încurajarea și dezvoltarea continuă a 

cooperării economice din regiune, ceea ce presupune o contribuție substanțială pentru securitatea și 

stabilitatea regională prin crearea unei conștiințe a intereselor comune și a interdependențelor constructive. 

Cultivarea unei înțelegeri și încrederi mutuale prin intermediul cooperării la nivel bilateral și multilateral, 

care a contribuit până în acest moment într-un grad semnificativ la îmbunătățirea securității naționale a 

Republicii Moldova .  

Astfel, nu putem neglija rolul asitenței externe în implemntarea RSSa Republicii Moldova care se 

realizează cu suportul diferitor actori atât la nivel multilateral, cât și bilateral, de exemplu: (-) organizațiile 

internaționale și regionale – Organizația Națiunilor Unite (ONU) care în ultimele decenii și-a dezvoltat 

capacitățile de prevenție a conflictelor și intervenție pentru menținerea păcii, dar și-a sporit eficiența unor 

agenții specializate; Uniunea Europeană (UE) cu misiuni militare și civile lansate sub egida Politicii 

Europene de Securitate și Apărare alături de alte inițiative de coeziune și securitate economică, socială etc.; 

deasemenea NATO și OSCE  și-au diversificat gama de acțiuni; (-) la nivel bilateral putem evidenția 

actoriprecum SUA, România, Ucraina, Suedia, Germania, ș.a. 

În conștientizarea cadrului de analiză privind provocările și oportunitățile în valorificarea asistenței 

externe în sectorul de securitate, amintim că securitatea este fundamentală pentru mijloacele de subzistență 

ale oamenilor, pentru reducerea sărăciei și realizarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă. Aceasta se referă 

la siguranța umană și cea de stat, accesul la serviciile sociale și procesele politice. Este o responsabilitate 

fundamentală a guvernului, necesară dezvoltării economice, sociale și celei vital-umane pentru protecția 

drepturilor omului. Securitatea contează pentru grupuri vulnerabile, în special pentru femei și copii, care 

suferă în mod disproporționat de criminalitate, insecuritate și frică în urma unei guvernări, a unei justiției 

slabe și sisteme corupte. Prin urmare, este mai puțin probabil ca acestea să poată avea acces la serviciile 

guvernamentale, să investească în îmbunătățirea propriului viitor și să asigure securitatea umană, fără 

suportul extern în dezvoltarea securității. 

Relevanța asistenței externe pentru Reforma Sectorului de Securitate:abordări conceptuale. 

Cunoscutul exponent al Școlii de la Copenhaga și autorul renumitei lucrării People, States and Fear,  Barry 

Buzan susține că în analiza securității este importantă departajarea statelor în: (-) state puternice(cu un grad 

avansat de coeziune politică și socială) și (-) state slabe(cu legitimitate internă scăzută și control fragil asupra 

instituțiilor puterii) [1, pp. 120-125]. Aceste aspecte sunt vitale pentru a înțelege natura securității, în general, 

și securității naționale, în special, căci statele reacționează la pericole și amenințări în funcție de 

vulnerabilitățile pe care le au. Iar din perspectiva temei de cercetare, această abordare determină și specificul 

asistenței externe în sectorul de securitate care mai des este abordată în contextul Reformei Sectorului de 

Securitate specific spațiului post-sovietic. 



În urma unui studiu empiric pe tema reformei sectorului de securitate în sud-estul Europei, în cadrul 

Pactului de Stabilitate, Centrul „Democratic Control of Armed Forces” din Geneva, consideră că 

RSScuprinde cinci elemente: (1) reforma este inițiată de liderii politicii în concordanță cu principiile 

democratice; (2) punctul de plecare este viziunea largă despre securitate; (3) reforma cuprinde toate 

instituțiile de securitate națională; (4) reforma este un proces îndelungat; (5) reforma se concentrează nu 

numai pe structuri, ci și pe resursele umane [14, p. 14].  

Astfel, obiectul referențial al Reformei Sectorului de Securitate este reprezentat de un set de trei 

provocări cu care se confruntă azi statele, legate de: (1) dezvoltarea unui cadru instituțional clar pentru 

realizarea securității, integrând politicile de dezvoltare cu cele de securitate, (2) managementul tuturor 

instituțiilor de securitate și (3) construirea de agenții și instituții de securitate profesioniste și responsabile 

către autoritățile civile legitime. 

Plus, în literatură de specialitate sunt utilizați mai mulți termeni relevanți conceptului de Reforma 

Sectorului de Securitate, precum: (-) Dezvoltarea sectorului de securitate;  (-)  Transformarea sectorului de 

securitate; (-) Reforma sistemului de securitate; (-) Reforma sectorului de securitate și justiție; (-) 

Sprijinul/suportul pentru sectorul securității și justiției; (-) Reconstrucția sectorului de securitate; (-) 

Guvernarea sectorului de securitate; (-) Controlul democratic asupra sectorului d securitate. 

În același timp, este important să menționăm că asistența externă  în sectorul de securitate este 

determinată de corelația dintre controlul democratic, securitatea umanășisecuritatea națională.  În 

contextul cadrului conceptual al termenului control democratic se evidențiază și conceptul de  guvernarea 

sectorului de securitate. În general, guvernarea este un termen generic care se referă la toate mecanismele 

implicate în luarea deciziilor și la implementarea și monitorizarea acestor decizii într-un anumit domeniu. 

Guvernarea sectorului de securitate se referă la mecanismele de luare a deciziilor, management, 

implementare și mecanisme de monitorizare care guvernează sectorul securității și actorii săi. Această 

guvernare este considerată bună sau democrată atunci când se încadrează în limitele statului de drept și se 

bazează pe principii democratice, inclusiv pe separarea și echilibrul puterii în stat, participarea cetățenilor la 

diferite nivele ale lanțului de guvernare prin intermediul unor mijloace formale/informale și este 

supravegheat de către organele legislative și independente [4, p.10]. 

Unul dintre principiile fundamentale ale guvernării democratice a sectorului de securitate este că 

acesta trebuie să fie supus atât controlului intern și extern, cât și mecanismelor de 

supraveghere.Supravegherea are loc pe mai multe nivele și implică mulți actori, inclusiv societatea civilă. 

Iar o bună supraveghere a sectorului securității necesită: (-) neinterferența instituțiilor de securitate în 

problemele politice; (-) supunerea instituțiilor de securitate autorităților civile legitime; și (-) determinarea 

politicii de securitate de către autoritățile civile, care supraveghează implementarea de către instituțiile de 

securitate [2, p. 15]. În acest cadru, dacă vorbim din perspectiva statelor slabe, atunci asistența externă este 

mai des asigurată în suportul RSS și asigurarea unei Bune Guvernări a Sectorului de Securitate. Aceasta 

reiese și din scopul principal al RSS: îmbunătățirea GSS, care se referă la structuri, procese, valori și atitudini 

care modelează deciziile privind securitatea și implementarea lor (a se vedea Anexa nr. 2). 

Agenda RSS recunoaște că pacea, securitatea și dezvoltarea durabilă necesită un sector de securitate 

care: (-) răspunde nevoilor reale de securitate ale statului și ale oamenilor; (-) garantează și oferă servicii de 

justiție și securitate eficiente și accesibile tuturor femeilor, bărbaților, băieților și fetelor; (-) oferă șanse egale 

bărbaților și femeilor de a contribui la siguranța și securitatea publică la nivel local și național; (-) respectă 

drepturile omului și respectă statul de drept, în special prin respectarea strictă a separării puterilor și 

supunerea față de autoritatea civilă; (-) afișează standarde ridicate de profesionalism, în special prin operarea 

etică, arătând integritate și răspunzând controlului democratic [15, p. 3]. 

În general, trebuie să avem aminte că sectorul de securitate este alcătuit din toate structurile, 

instituțiile și personalul responsabil pentru furnizarea, managementul  și supravegherea securității la nivel 

național și local, incluzând  atât  furnizorii de securitate, cum ar fi forțele armate, inspectoratele de poliție, 

poliția de frontieră, serviciile de informații, instituțiile penale și de corecție și actorii comerciali și nestatali, 

ș.a., cât și organele de management și supraveghere a securității, cum ar fi ministere guvernamentale, 

parlamentul, instituții speciale de supraveghere legală, părți din sectorul justiției și actori ai societății civile, 

inclusiv organizațiile de femei și mass-media.  



Respectiv, buna guvernare a sectorului de securitate se bazează pe ideea că acest sector trebuie să 

respecte aceleași standarde înalte ca cele impuse altor furnizori de servicii publice. Pentru aceasta GSS 

trebuie să se bazeze pe următoarele principii: responsabilitatea, transparența, stat de drept, participarea, 

sensibilitate, eficacitate și eficiența (a se vedea Anexa nr. 3). 

În procesul evoluției sale, RSS în Republica Moldova a fost plasată într-un context larg al reformelor 

democratice ale forțelor armate, al serviciilor de securitate ale statului și al ajustării lor la noile realități și 

provocări geopolitice sau în contextul relațiilor militar-civile ca un imperativ de a corespunde cerințelor 

internaționale. De exemplu, în urma aderării Republicii Moldova la OSCE (30 ianuarie 1992), Organizația 

Națiunilor Unite (2 martie 1992) și Consiliul Europei (13 iulie 1995), s-a consemnat angajamentul instituirii 

unui control democratic asupra sectorului de securitate.  

Reieșind din faptul că RSSse referă la un set de politici, programe și acțiuni, întreprinse de guvernare 

cu scopul de a spori nivelul de securitate și modul în care securitatea și justiția sunt asigurate, nu putem 

neglija că în Republica Moldova, RSS a trecut printr-un proces de analiză și revizuire permanentă în căutarea 

extinderii acesteia de la sectorul militar la includerea altor instituții din domeniul securității, inclusiv prin 

implicarea altor instituții cum ar fi Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova care elaborează bugetul de 

stat, inclusiv fondurile pentru sectorul de securitate. Iar pentru ca instituțiile de securitate să asigure 

stabilitatea țării și un mediu de securitate adecvat era nevoie de prevederi legale, politici și strategii, care să 

asigure atât baza legală a funcționării sectorului de securitate, cât și buna funcționare a sistemului economic 

și statului de drept, esențiale bunăstării populației – aspecte importate în asigurarea unei GSS. Plus, pentru a 

contribui la implementarea în practică a controlului democratic,  actorii GSS, cum ar fi societatea civilă, 

aveau și mai au nevoie de repere clare. În termeni practici aceasta înseamnă că este nevoie de o politică 

națională de securitate clar definită și un cadru de politici care determină, monitorizează și evaluează modul 

în care este asigurată securitatea țării și a cetățenilor.  

Republica Moldova, obținând independență, ca și alte țări a inițiat un proces de reformare a sectorului 

de securitate și respectiv și-a asumat angajamentul de a asigura o guvernare a sectorului de securitate prin (-) 

adoptarea timpurie a reformelor din prima generație, adică, instituirea unor structuri și legislații instituționale 

adecvate pentru controlul democratic și depolitizarea civilă; (-) adoptarea de strategii clare pentru abordarea 

problemelor de reformă pe termen lung de a doua generație, cum ar fi consolidarea procedurilor democratice 

de supraveghere și transparență, modul în care structurile și instituțiile pun în aplicare politica, îmbunătățirea 

eficacității și eficienței și implicarea mai largă a societății civile; (-) stabilirea unor angajamente constructive 

cu Occidentul (de exemplu vectorul european al Republicii Moldova, declarat în 1995, implica aderarea la  

principiile democratice europene, plus că una din prioritățile Planului de Acțiune Moldova – UE era să 

consolideze stabilitatea și eficacitatea instituțiilor care garantează democrația și statul de drept) [8]; și (-) 

conștientizarea importanței de a dezvolta soluții locale pentru problemele RSS. 

În același timp, suportul actorilor internaționali au impact pozitiv asupra procesului de RSS, respectiv 

și asupra GSS în Republica Moldova. Astfel, analizând evoluția relațiilor Republicii Moldova cu NATO, prin 

semnarea documentului-cadru al Programului Parteneriatul pentru Pace, imediat se evidențiază obiectivul 

prioritar al acestei relații: edificarea și consolidarea unor instituții eficiente ale apărării sub controlul civil și 

democratic. De exemplu, în cadrul IPAP pentru anii 2017-2019 a fost prevăzut un compartiment consacrat 

controlului democratic al Forțelor Armate unde se prevede că „Republica Moldova își edifică capacități 

viabile pentru garantarea securității cetățenilor săi și dezvoltarea democratică a țării prin consolidarea forțelor 

sale armate. Acest angajament poate fi realizat prin exercitarea controlului democratic cuprinzător asupra 

acestora. Drept urmare, Moldova își edifică capacități viabile pentru garantarea eforturi pentru sporirea 

rolului Parlamentului, prin implicarea comisiilor de profil în supravegherea activităților în domeniul 

securității, apărării, ordinii publice, prevenirii și combaterii corupției”. În același timp, „Autoritățile 

Republicii Moldova vor continua să încurajeze implicarea societății civile în consultarea proiectelor 

documentelor de politici în domeniul de securitate și apărare”[9]. 

În acest cadru este relevantă definiția Organizației de Cooperare și Dezvoltare Economică privind 

RSS, care susține că Reforma sectorului de securitate este procesul de transformare a sistemului de 

securitate, incluzând toți actorii, rolurile, responsabilitățile și acțiunile lor, astfel încât aceștia să colaboreze 



pentru a gestiona și a opera sistemul într-un mod mai compatibil cu normele democratice și principii solide 

ale bunei guvernări și, astfel, să contribuie la un cadru de securitate funcțional și corect[12, p. 15]. 

Dacă să ne referim la Republica Moldova, reieșind din situația curentă, aceasta încă este în proces de 

dezvoltare a unui control asupra sectorului de securitate și de căutare a căilor de implementare unei guvernări 

eficiente a sectorului de securitate. Astfel, pe de o parte, asistența externă are o valoare importantă în 

procesul de reformare a sectorului de securitate, pe de altă parte, există o voință tot mai mare în cadrul 

comunității internaționale de a sprijini RSS. 

În acest sens, putem specifica factorii care contribuie la sporirea atenției RSS pe agenda cooperării 

internaționale [15, pp. 8-9]: 

De-a lungul anilor, RSS și-a construit credibilitatea ca un instrument important de consolidare 

a păcii și un instrument critic de stabilizare, ceea ce îl face demn de interes național și internațional. 

Astfel,statele implicate în RSS și partenerii lor internaționali înțeleg că anume eforturile mai ample sunt parte 

în  procesul de reformare pe termen lung de stabilizare, consolidare a păcii și democratizare. Concluziile 

finale ale Forumului RSS pentru Africa, desfășurat în noiembrie 2014 la Addis Abeba, recomandă ca buna 

guvernare, supravegherea și gestionarea a sectorului de securitate, inclusiv în domeniul gestiunii financiare 

publice, să fie domenii prioritare esențiale pentru sprijinul internațional[2]. 

Există o recunoaștere comună că costurile suportate de RSS pot depăși capacitatea financiară a 

majorității satelor slabe sau țărilor în conflict. Bugetarea și finanțarea RSS sunt în primul rând o 

prerogativă națională. Cu toate acestea, recunoscând provocările finanțării naționale exclusive a RSS în țările 

cu venituri mici și medii, rolul actorilor externi este de a sprijini eforturile guvernelor naționale de a-și 

satisface nevoile de securitate, în special prin completarea lacunelor de resurse care nu pot fi acoperite prin 

mijloace interne. Acest lucru ajută la îmbunătățirea capacității statului de a răspunde propriilor nevoi de 

securitate și celor ale oamenilor. 

Există un consens general cu privire la necesitatea de a articula agenda de dezvoltare cu 

răspunsul la nevoile de securitate ale statului și ale poporului, care necesită un echilibru delicat al 

alocațiilor bugetare. Abordarea securității umane recunoaște că statul de drept, dezvoltarea și securitatea 

sunt interconectate. Impunitatea pentru încălcările drepturilor omului, sărăcia endemică, analfabetismul și 

alte ,,boli” sociale stau la rădăcinile unei game largi de amenințări la adresa securității, de la violența 

domestică la criminalitatea urbană și extremismul violent. Prin urmare, deși este important să legăm RSS cu 

agenda națională de dezvoltare, există pericolul ca acest proces să ducă la securitizarea dezvoltării, trecând 

resursele critice de la dezvoltare la securitate.  

Sprijinul extern acordat RSS nu este o chestiune de caritate, ci un instrument strategic pentru 

promovarea păcii și securității globale. Există o conștientizare în continuă creștere a interdependenței 

provocărilor de securitate cu care se confruntă întreaga regiune, precum și a implicațiilor lor strategice la 

nivel internațional. Multiplicarea amenințărilor transnaționale la adresa securității și impactul insecurității 

locale și al instabilității naționale asupra păcii și securității regionale și internaționale au fost demonstrate 

dincolo de orice îndoială rezonabilă prin dinamica conflictelor.  

RSS abordează o varietate de probleme mai largi și interconectate de guvernanță, în care 

partenerii externi pot avea un interes special. Prin eficiența sporită și responsabilitatea instituțiilor de 

securitate, RSS ajută la îmbunătățirea capacității statului de a consolida aspecte de guvernare și securitate 

umană care pot fi prioritizate de partenerii externi în cadrul politicii lor de cooperare internațională. În cadrul 

mai larg al agendei naționale stabilite de țara angajată în RSS, partenerii externi pot fi dispuși să sprijine 

componente specifice ale programului de reformă care se referă la propriile domenii prioritare de intervenție.  

Ca atare, o varietate de caracteristici în sprijinul RSS, este o abordare câștig-câștig a cooperării 

care se încadrează în interesele și prioritățile asistenței pentru dezvoltare ale multor parteneri externi. 

În acest cadru amintim că Agenda de Dezvoltare Durabilă 2030 solicită efortul țărilor, suportul în 

mobilizarea eforturilor și în domeniul Reformei Sectorului de Securitate prin obiectivului nr. 16: Pace, 

Justiție și Instituții puternice. Acesta nu doar reiterează abordarea bazată pe drepturi în raport cu ODD, ci și 

faptul că statul de drept, respectarea drepturilor și instituțiile eficiente sânt esențiale pentru realizarea 

Agendei 2030. Obiectivul urmărește promovarea societăților pașnice și incluzive pentru dezvoltare durabilă, 

asigurarea accesului la justiție pentru toți și crearea instituțiilor eficiente, responsabile și incluzive la toate 



nivelurile. Cu atât mai mult că în realizarea ODD guvernarea eficientă este o precondiție importantă pentru 

implementarea unei reforme sectoriale, inclusiv a sectorului de securitate, și realizarea angajamentelor 

asumate față de donatori și cetățeni. 

Facatori determinanți în valorificarea asistenței externe în Reforma sectorul de securitate.  

Conceptul tradițional de securitate este redefinit pentru a include nu numai stabilitatea statului și securitatea 

națiunilor, ci și siguranța și bunăstarea indivizilor. Recunoașterea faptului că dezvoltarea și securitatea sunt 

strâns asociate, permite ca securitatea în țările partenere să fie privită ca o problemă de politică publică și de 

guvernare, ca un proces mai transparent și public care ar permite un control public mai strict al politicii de 

securitate. Astfel, un sistem de securitate democratic, responsabil și eficient contribuie la reducerea riscului 

de conflict, creând astfel un mediu favorabil pentru dezvoltare. 

În acest cadru, pentru cercetarea noastră interes prezintă recomandările Centrului de la Geneva 

privind Controlul Democratic asupra Sectorului de Securitate. Acesta evidențiază trei provocări majore cu 

care se confruntă statele în asigurarea desfășurării Reformei Sectorului de Securitate și de ce acestea solicită 

asistența externă:  (1) elaborarea unui cadru instituțional clar pentru asigurarea securității, care să  includă toți 

actorii relevanți în integrarea și dezvoltarea sectorului politic de securitate; (2) consolidarea guvernării 

instituțiilor de securitate; și (3) edificarea unor forțe de securitate capabile și profesioniste, care să răspundă 

în fața autorităților civile [12].  

Înțelegerea acestor provocări contribuie la reducerea decalajului de capacitate în implementarea RSS, 

cu atât mai mult că această reformă a devenit acum o componentă centrală în depășirea conflictelor. Pentru 

țările donatoare rămâne o provocare să se asigure că acestea: (-) sprijină procesele de reformă ca fiind 

durabile; (-) sprijină reducerea sărăciei prin îmbunătățirea furnizării de servicii; și (-) contribuie la 

dezvoltarea unor sisteme eficiente și responsabile de securitate și justiție în țările partenere. 

 Astfel, referindu-ne la reducerea decalajului de capacitate în implementarea RSS, există încă o serie 

de provocări, cum ar fi: (1) Lipsa unei strategii logice pentru RSS; (2) Lipsa unei capacități suficiente; (3) 

Necesitatea de a îmbunătăți formarea procesului  interguvernamental și supravegherea acestuia [13, pp. 13-

15].  

(1) Lipsa unei strategii logice pentru RSS. Principala provocare cu care se confruntă donatorii este 

lipsa unei strategii coerente de sprijinire a RSS, o strategie care ar cuprinde diverse resurse disponibile la 

nivel de guvern. Donatorii continuă să aibă o abordare ad-hoc în ceea ce privește  RSS, privind sectoarele de 

securitate diferit, izolate, pe fiecare în parte, nu ca pe un sistem întreg. De exemplu, donatorii continuă să 

finanțeze programe individuale de formare pentru poliție, fără a analiza modul în care această formare se 

transformă în sistemul educațional global. Sau modul în care privim gestionarea scenei infracționale, trebuie 

înțeleasă ca cooperare necesară dintre poliție și procurori. Donatorii trebuie să privească sistemul în 

ansamblu, să aibă o înțelegere comună despre  RSS și să colaboreze pentru a oferi sprijin coerent și 

coordonat țărilor partenere. În centrul acestui subiect se află stabilirea unor rezultate clare, comune pentru 

inițiativele de securitate și justiție, și strategii integrate pentru realizarea acestor rezultate.  

(2) Lipsa unei capacități suficiente. A doua provocare majoră cu care se confruntă guvernele 

donatorilor este lipsa capacității disponibile pentru a sprijini RSS. Pentru punerea în aplicare a programelor, 

actorii bilaterali și multilaterali depind de sprijinul structurilor de forță . În timp ce fiecare structură 

abordează un sistem, este nevoie de o orientare unică  care să le permită acestor structuri pentru o mai bună 

înțelegere a: (-) naturii politice și contextuale a reformelor în domeniul securității; și (-) necesității de a 

asigura legături de reformă în cadrul sistemului. În plus, mulți nu au fost niciodată implicați într-un proces de 

reformă și pot necesita orientări specifice privind proiectarea și gestionarea programelor de reformare a 

sectorului de securitate. 

Recunoașterea faptului că RSS nu se referă doar la creșterea capacității operaționale, ci și despre 

consolidarea furnizării de servicii, guvernanță și responsabilitate, subliniază faptul că sunt necesare și alte 

competențe, precum: înțelegerea reformei instituționale, gestionarea schimbărilor, gestionarea financiară, 

planificarea strategică, resursele umane și formarea. Deși este necesar să se dezvolte competențele la nivel 

strategic pentru gestionarea programelor de sprijin pentru RSS, există, de asemenea, provocarea guvernelor 

donatoare de a se asigura că competențele necesare (fie din cadrul guvernului, fie din surse externe) sunt 

disponibile și desfășurate la momentul potrivit. 



(3) Necesitatea de a îmbunătăți formarea procesului  interguvernamental. Aplicarea programelor 

în reformarea sectorului de securitate  sunt subcontractate din ce în ce mai mult de către organizațiile 

internaționale, care au o înțelegere aprofundată în  domeniul securității și a nevoilor în  reforma sectorială, 

pentru a asigura supravegherea eficace în elaborarea  unei strategii globale privind RSS. 

În paralel cu necesitatea de a dezvolta o strategie transguvernamentală privind RSS, este necesar să ne 

asigurăm că aceasta este sprijinită de o formare suficientă și de mecanisme guvernamentale integrale pentru a 

permite o abordare coerentă a politicilor, planificării și implementării.  

În mod similar, trebuie să existe o schimbare în modul în care comunitatea internațională evaluează 

acțiunile în sprijinul RSS, pe deoparte de a se concentra pe realizări (numărul de polițiști, militari, etc.) și mai 

mult în direcția accentului pe impactul programelor cu scopul de a îmbunătăți securitatea și accesul 

cetățenilor la justiție.  

Analiza provocărilor și necesităților în implementarea Reformei Sectorului de Securitate din 

perspectiva donatorilor ne permite să evidențiem decalajul dintre politică și practică. Principalele mesaje 

sugerează că sprijinul internațional pentru RSS este cel mai eficient atunci când programele donatoare 

respectă următoarele bune practici [11, pp. 6-8]: 

Planificarea timpului pentru a edifica înțelegere, dialog și voință politică pentru RSS.Un mediu 

politic favorabil trebuie încurajat în țările partenere, iar investițiile precoce trebuie realizate într-o analiză 

adecvată. În trecut, programele s-au bazat pe o evaluare inadecvată și au fost adesea de natură prea tehnică. 

Trebuie să se asigure un echilibru între sprijin pentru a oferi victorii rapide, pe de o parte, iar planificarea și 

luarea de timp pentru a înțelege fiecare context în parte, astfel făcând o analiză și o evaluare corespunzătoare, 

pe de altă parte.  

În acest sens, în RSS, donatorii ar trebui să se bazeze pe obiectivele majore generale, după cum 

urmează:  

(1) furnizarea calitativă a serviciilor de bază în domeniul de securitate și justiție;  

(2) instituirea unui sistem eficient de guvernare, supraveghere și responsabilitate; 

(3) dezvoltarea conducerii locale, revizuirea capacităților și nevoilor tehnice ale sistemului de 

securitate îndreptate în procesul de reformare a sectorului de securitate. 

Contribuțiile tehnice în RSS necesită să fie furnizate și coordonate cu o înțelegere clară a naturii 

politice, a oportunităților și constrângerilor instituționale, a personalului capabil să conducă o agendă de 

reformă. Cooperarea eficientă și coerentă a diferitor comunități politice se axează anume pe  dezvoltare,  

guvernare, diplomație și securitate.  

Evaluarea și abordarea strategică a RSS.Pe măsură ce comunitatea internațională trece de la proiecte 

ad - hoc, adesea pe termen scurt, de câștig rapid la un angajament mai strategic, pe termen mai lung, este 

necesar să se dezvolte abordări mai sofisticate și mai cuprinzătoare pentru realizarea evaluărilor. 

Instrumentele de evaluare ar trebui să informeze proiectarea unor programe realiste. Realizarea de evaluări 

comune, atât între guvernele bilaterale, cât și multilaterale, poate aduce beneficii clare în asigurarea unui 

sprijin eficace din partea donatorilor pentru RSS. Analiza comună este de natură să promoveze înțelegerea 

comună a problemelor și a obiectivelor comune. Instrumente precum: analiza puterii politice și analiza 

strategică a conflictelor pot expune cauzele profunde ale conflictelor violente și ale problemelor sistemului 

de securitate. 

În acest cadru este important de ținut cont de astfel de tehnici ca: conflicte și analize politice; 

capacitatea și guvernanța sistemelor de securitate și justiție; nevoile de securitate și justiție ale cetățenilor, în 

special ale celor săraci. Acestea subliniază necesitatea de a evalua atât constrângerile de capacitate 

(competența tehnică), cât și lacunele de integritate (calitatea guvernanței) în cadrul instituțiilor de securitate 

și justiție. 

Elaborarea programelor de sprijinul RSScare să dezvolte tehnici în echilibrarea guvernării și 

reducerea nevoile. Experiența în diferite țări arată avantajul  programele de dezvoltare a RSS, în  stabilirea 

unei faze de început și anume etapa în care  se abordează provocările comune; consolidarea sprijinului și a 

capacității; se stabilesc relațiile bazate pe încrederea reciprocă; ipoteze de testare; astfel se pun bazele 

progresului pe termen mai lung. Anume această fază inițială, permite donatorilor să înțeleagă contextul 

politic și de securitate pentru ași orienta în mod eficient sprijinul și a evalua succesul și valoare asistenței.  



Programele trebuie să contribuie la identificarea și determinarea factorilor locali în procesul reformei 

pentru sprijinirea necesităților locale în dependență de apariție. Identificarea necesităților locale este un  

proces continuu și coerent,  chiar și în momentul în care actorii internaționali încep să se implice nu se poate 

presupune că identificarea acestora  va fi un proces ușor. Pentru a răspunde nevoilor locale identificate și 

asigurarea tendințelor actorilor locali din sistemul de securitate, donatorii, cu orice preț, trebuie să evite 

tentația de a sprijini inițiativele bazate doar  pe aprovizionare. Concluzia ar fi că, este puțin probabil să fie 

puse în aplicare în mod eficace sau susținute  reformele care nu sunt modelate și proiectate cu succes de 

actorii locali.  

Un punct  forte pentru reformele  durabile ar fi sprijinul comunității internaționale oferit țărilor 

participante în procesul de RSS.  Pentru a asigura și sprijini inițiativele de furnizare a securității și a unei 

justiții durabile, donatorii trebuie să colaboreze cu partenerii atât în direcția financiară, instituțională cât  și 

culturală. Astfel, anume durabilitatea este o problemă-cheie în proiectarea și sprijinirea reformelor  de 

securitate și justiție. 

Pentru durabilitatea programelor în RSS trebuie să se ia în considerare necesitatea unei abordări pe 

mai multe nivele sau cu mai multe părți interesate. Acest lucru ar ajuta la direcționarea asistenței donatorilor 

în multiplele sectoare de securitate  astfel fiind  mult mai efectivă. O strategie pe mai multe niveluri ar 

contribuie la identificarea nevoilor pe termen lung și furnizarea sporită de servicii în domeniul securității și 

justiției, în același timp identificând nevoile pe termen mediu ale capacității de stat și ale structurilor critice 

de guvernare [13, pp. 15-17]. 

Guvernarea în procesul de abordare, aplicare și promovare a RSS. În acest sens, este necesar de un 

efort și proces continuu pentru a dezvolta o capacitate specifică  în  îndreptarea guvernării  pentru  a sprijini 

RSS. La moment, rezultatele în expertiza competențelor politice, managementul schimbării și gestionare a 

programelor sunt critice. Pentru a permite celor implicați în sprijinirea RSS,  este necesar ca autoritățile 

guvernamentale să aibă o înțelegere strategică, politică și tehnică despre importanța reformelor în domeniul 

securității și justiției. Abordarea eficientă și strategică a bunei guvernări în această direcție ar trebui să se 

bazeze pe înțelegerea și respectarea în comun a statului de drept a diferitelor mandate, a dezvoltării și 

comunităților diplomatice, promovarea strategiilor coerente,  transparența decizională, a alocărilor și 

asistenței. 

Pentru abordarea strategică adecvată a reformelor în cadrul sistemului de justiție și securitate, 

comunitatea internațională ar trebui să utilizeze diverse instrumente, cum ar fi: 

1) Abordarea și rezolvarea problemelor de securitate și/sau justiție (cum ar fi infracțiunile violente, 

supraaglomerarea penitenciarelor sau restanțele instanțelor de judecată) ca punct de start la mobilizarea 

întregului sistem. 

2) Abordarea instituțională, în care există inițiative pro-reformă la nivel instituțional și se pot dezvolta 

în timp cu ajutorul sprijinului extern (cum ar fi o revizuire inițiată de guvern a sistemului penitenciar sau a 

serviciului de poliție). 

3) Abordarea etapizată a situațiilor post-conflict și integrarea stabilizării – asigurarea păcii – și a 

obiectivelor orientate spre dezvoltare. 

4) Abordarea în ansamblu îndreptată spre revizuirea eficacității și a responsabilității întregului sistem 

de securitate și justiție pentru a crea legături între acesta. Deși rareori disponibilă de la început, o astfel de 

abordare cuprinzătoare ar fi obiectivul final al oricăreia dintre abordările prezentate mai sus.  

5) În timp ce proiectele și programele cu mai multe părți interesate sunt instrumente de bază pentru 

RSS, programele de sprijin bugetar ale donatorilor oferă oportunități importante de a lua în considerare 

aspectele legate de finanțarea  sectorului de securitate. 

Instrumentele internaționale în corelație cu obiectivele naționale. Comunitatea internațională 

trebuie să sprijine obiectivele naționale pentru a asigura o bună funcționare și dezvoltare. Potrivit 

constatărilor din raportul Băncii Mondiale ,,Vocile săracilor” din 2002,  s-a remarcat faptul că în siguranța și 

securitatea oamenilor săraci, prioritar este numărul săracilor, însă aceste probleme sunt rareori luate în 

considerare pentru dezvoltarea strategiilor de reducere a sărăciei. Includerea securității și justiției în planurile 

naționale de dezvoltare va consolida necesitatea de a echilibra nevoile securității cu nevoile societății în 



general. Acesta va sprijini, de asemenea, promovarea unei abordări mai centrate pe oameni în ceea ce 

privește furnizarea securității și a justiției, precum și un accent reînnoit pe furnizarea de servicii în general. 

Așa cum există legături clare între RSS și acordurile de pace, operațiunile internaționale de menținere 

a păcii, programe de dezarmare, demobilizare și reintegrare a foștilor combatanți, programe de control 

privind armele de calibru mic și armamentul ușor și inițiativele de reformare a justiție, ar fi necesară  

adoptarea unei strategii în vederea sprijinirii RSS și abordarea imediată a situațiilor post-conflict. Pentru 

realizarea eficace a obiectivului general de consolidare a păcii și realizarea RSS, un rol important îl are 

informarea și sprijinirea actorilor implicați, abordarea, conceperea și furnizarea acestor instrumente. 

Asistența financiară a structurilor de securitate dezvoltate într-un mediu post-conflict este, de asemenea, o 

problemă esențială  care trebuie luată în considerare. 

Alegerea corectă a punctului forte în reformarea întregului sistem. Asistența externă ar trebui 

utilizată în procesul de reformare a sub-sectoarelor în contextul nevoilor la nivelul întregului sistem. Este 

important să se acopere corelarea reformelor cu sistemul de securitate mai larg, identificarea punctelor forte 

pentru realizarea reformelor, anumite aspecte legate de proiectarea programelor, provocările comune și 

caracteristicile specifice ale nevoilor RSS. Sub-sectoarele vizate includ: (-) supravegherea democratică și 

responsabilitatea; (-) reforma apărării; (-) reforma serviciilor de informații și de securitate; (-) gestionarea 

frontierelor; (-) poliție; (-) reforma justiției; (-)sistemul penitenciar; (-) companii private de pază; (-) 

implicarea societății civile. 

Monitorizarea, revizuirea și evaluarea. Instituirea unei platforme de gestionare în proiectarea 

programelor pentru RSS, pentru a urmări progresele, impactul performanțelor pentru a răspunde contextelor 

în schimbare. Un accent sporit pe importanța evaluărilor poate contribui la identificarea noilor necesități care 

ar contribui la conceperea programelor noi [7]. 

În același timp, în procesul de evaluare a necesităților privind asigurarea asistenței externe în RSS 

este important să ținem cont de mai mulți factori, precum rezistența Sistemului de Securitate la anumite 

schimbări sau aspectul cultural, mai ales pentru cei care sunt în cadrul unei misiuni de menținere a păcii. 

Un alt aspect în dezvoltare a sectorului justiției și securității este aspectul cultural. Dacă analizăm din 

punct de vedere a criminalității și cum comunitatea consideră că aceasta ar trebui tratată, ce ar constitui o 

crimă, modul în care presupusul autor trebuie pedepsit și la ce vârstă un individ răspunde în fața legii etc., 

remarcăm că  anume atitudinea culturală, valorile, obiceiurile și tradițiile locale constituie un punct de start în 

reforma durabilă a sectorului justiției și securității. 

Deși este important ca actorii internaționali să înțeleagă și să respecte culturile locale, în multe 

contexte este important să se caute oportunități de implicare în valorile culturale pentru a promova aspecte 

precum drepturile omului și egalitatea de gen. 

Valorile culturale nu sunt ,,bătute în cuie” și pot evolua dinamic. În ceea ce privește egalitatea de gen, 

bărbații sunt adesea supra-reprezentați în sistemul de securitate, iar multe aspecte care afectează direct 

femeile, fetele și  marginalizează bărbații și băieții sunt adesea neglijate în RSS. Aceste probleme reprezintă 

o  amenințarea la adresa securității femeilor și a grupurilor marginalizate de către forțele de securitate, 

violența împotriva femeilor și recrutarea copiilor în zone de conflict. Următoarele tipuri de inițiative pot 

contribui la încurajarea egalității de gen și a femeilor în RSS[6]:  

- Includerea aspectelor legate de gen și participarea femeilor în cadrul planificării politicilor în RSS. 

Violența împotriva femeilor este una dintre cele mai mari amenințări la adresa securității umane, iar o 

abordare participativă a RSS poate contribui la asigurarea faptului că nevoile de securitate ale femeilor și ale 

altor grupuri marginalizate sunt incluse în reforme. 

- Abordarea obstacolelor pentru participarea egală la RSS. Pentru a încorpora o abordare sistematică 

a participării femeilor în sectorul de securitate, în multe cazuri, acest lucru va necesita reforme structurale, 

politice, precum și modificări în administrarea cu perso   nal (recrutare, retenție, promovare). Alte reforme 

pot include bugetarea specifică pentru gen, politicile de toleranță zero pentru discriminare și formarea de gen 

relevantă. Puterea de a angaja femei în funcții de autoritate, supraveghere și conducere va schimba dinamica 

procesului de reformă, precum și cultura instituțională în sectoarele securității.  

Concluzii: Mediul internațional de securitate este într-o continuă transformare, ca urmare a 

complexității, interacțiunii și interdependenței fenomenelor, a proceselor sociale, economice, politice, 



militare, demografice și ecologice din lume. Respectiv, la nivel de securitate, corelația dintre state este o 

interdependență, de exemplu frontiera nu mai este un mijloc de apărare între state și necesită alte mecanisme 

de supraveghere și control.   

În acest cadru, garantarea propriei securități poate fi înfăptuită doar prin colaborare. Ajutorul reciproc, 

chiar și cel unilateral,  nu e privit de state ca un act de caritate, ci ca acțiuni concrete, menite să asigure 

propria securitate. Cu certitudine, stabilitatea și securitatea în statul vecin presupune un grad mai înalt de 

siguranță și în propria țară, astfel, ajutând vecinii, ajuți propriul sistem de securitate. Un exemplu convingător 

în acest sens, sunt procesele de regionalizare în spațiul european, care involuntar duc la uniformizare și 

standardizarea vieții social-politice a statelor membre.  

Astfel, Reforma Sectorului de Securitate devine necesară în crearea unui mediu sigur pentru 

dezvoltarea continuă, reducerea sărăciei, buna guvernare și statul de drept. Aceasta se bazează pe capacitatea 

statului întru reducerea vulnerabilităților populației prin dezvoltare și întru folosința unui set de instrumente 

politice pentru a preveni sau a aborda amenințările la adresa securității care afectează bunăstarea societății. 

Pentru dezvoltarea acestei dimensiuni, anume asistența externă este de bază pentru a asigurara însușirea 

acesteia în practica politicilor publice, strategiilor instituțiilor de stat în domeniul sectorului de securitate și 

apărare. Ritmul dezvoltării sectorului de securitate a depins și depinde în mare măsură de cantitatea și 

calitatea asistenței externe, acordate fie de comunitatea mondială, în general, fie de anumiți actori, în special.  
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ANALIZA PREVEDERILOR NORMATIVE INTERNAȚIONALE ÎN MATERIE  

DE ASIGURARE A SECURITĂȚII PRIN PRISMA CRIZELOR REGIONALE 
 

Alexandr CAUIA113 

 

Rezumat: În textul prezentului articol este analizată esența prevederilor articolelor 52-54 din Carta 

ONU în sensul identificării mecanismelor și instrumentelor juridice care fundamentează implicarea 

organizațiilor regionale atît în cadrul crizelor regionale de natură social-economică, politică, ecologică, cît 

și cadrul acțiunilor îndreptate spre asigurarea păcii și securității în regiune. 

De asemenea este reflectat raportul dintre Consiliul de Securitate al ONU și organizațiile regionale 

în procesul de coordonare a acțiunilor acestora în scopul asigurării securității statelor sale membre și 

procedurile impuse față de acest proces de către prevederile esprese ale Cartei ONU.   

Cuvinte cheie: Consiliul de Securitate al ONU, organizațiile regionale, crizele regionale, securitatea 

regională.  

 

Summary: This article analyses the essence of the articles 52-54 of the UN Charta to identify the 

legal mechanisms and tools substantiating the implication of regional organizations in social-economic, 

political and ecological regional crises and in actions directed toward ensuring the peace and security in the 

region.  

It also reveals the relations between the UN Security Council and the regional organizations in the 

process of coordinating their actions to ensure the security of states members and procedures enforced 

toward this process by the express provisions of the UN Charta.  

 

Baza normativă a procesului de implicare a organizațiilor internaționale regionale în procesul de 

prevenire și combatere a efectelor negative generate de conflictele armate sau de alte crize de nivel regional 

este realizată prin intermediul prevederilor Cartei Organizației Națiunilor Unite. 

Astfel, în conformitate cu prevederile articolului 52 alineatele (2) și (3) din Carta Organizației 

Națiunilor Unite acordurile și organizațiile regionale au un rol prioritar în procesul de remediere al 

conflictelor regionale. Astfel, statele membre trebuie să analizeze posibilitatea de soluționare a diferendelor 

locale [14, p. 262] în cadrul organizațiilor regionale din care fac parte înainte de a sesiza Consiliul de 
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Securitate, ceea ce ne permite să concluzionăm faptul că acordurile și organizațiile internaționale regionale 

au prioritate în procesul de soluționare a diferendelor de pe teriotriile statelor membre.  

În acest sens este important să analizăm care sunt instrumentele legale la care ar putea apela 

organizațiile regionale pentru a realiza în practică sarcina de a preveni sau de a soluționa diferendele locale 

de pe teritoriul statelor părți. 

Conținutul acestor măsuri pașnice rămâne destul de vag, deoarece acestea nu sunt reglementate expres 

în textul Cartei. În afară de „măsurile de constrângere” care fac obiectul capitolului VII și al articolului 53 

din Cartă, se pare că organizațiile în cauză se bucură într-adevăr de o „marjă considerabilă de discreție”[30, 

p.193] în eforturile pe care le fac pentru a calma relațiile conflictuale apărute între statele lor părți.  

Lista neexhaustivă a altor metode de soluționare pașnică a litigiilor prevăzute la articolul 33 

(negociere, investigație, mediere, conciliere, arbitraj și reglementarea judiciară) stabilește astfel o gamă 

destul de largă de posibilități de soluționare disponibile organizațiilor regionale, deoarece „nu există un motiv 

special pentru care statele să nu poată fi asistate de organizații regionale în utilizarea acestor alte mijloace”. 

[30, p.194]  

Majoritatea actelor fundamentale ale organizațiilor regionale nu oferă explicații suplimentare în ceea 

ce privește mijloacelor legale puse la dispoziția acestor structuri pentru a îndeplini sarcina atribuită la 

articolul 52 și se limitează la reafirmarea acestor prevederi. [9, art.1; 6, art.4; 12, art.2(d); 4, art.20; 11, art.4 

(e)]. 

Contrar acestor tendințe incoerente, unele tratate regionale pot oferi totuși anumite clarificări cu 

privire la locul pe care o organizație îl poate ocupa în acest cadru.  

Exemple în acest sens ar fi:  

a) Tratatul american de soluționare pașnică (Pactul de la Bogota) [2]  care însoțește prevederile 

actului constitutiv al Organizației Statelor Americane;  

b) Comunitatea de dezvoltare din Africa de Sud (SADC) care are un organ de cooperare pentru 

probleme de politică, apărare și securitate special creat pentru a permite realizarea încercărilor de soluționare 

a litigiilor dintre statele membre;  

c) Consiliul înțelepților al Comunității Economice a Statelor din Africa de Vest  (CEDEAO), creat 

în temeiul articolului 17 din Protocolul privind mecanismul de prevenire, gestionare și soluționare a 

conflictelor, menținerea păcii și securitatății, ai cărui membri joacă rolul de mediatori, conciliatori și 

facilitatori în prevenirea potențialelor perturbări, împreună cu Consiliul de mediere și securitate [30, p.194]. 

Capacitatea organizațiilor regionale de a-și îndeplini în mod eficient rolul în soluționarea pașnică a 

litigiilor nu este ușor de evaluat, deoarece este supusă dinamicii politice a organizației, identității părților în 

cauză și naturii litigiului și a contextului mai larg în care s-au dezvoltat [25, p.19-20]. 

În urma analizei putem constata prezența organizațiilor regionale care, din diferite motive, au 

demonstrat o predispoziție de a rezolva în mod pașnic tensiunile locale emergente, de la cele mai puțin active 

la cele mai eficiente în anumite situații concrete, precum ar fi acțiunile pentru facilitarea acordurilor de pace 

întreprinse de OUA în Etiopia și Eritreea (2000), cele ale UA, în Kenya (2008), ale Autorității 

interguvernamentale pentru dezvoltare în secesiunea progresivă a Sudanului de Sud, comportamentul OSA în 

raport cu disputele apărute în Guatemala, Belize (2005), El Salvador și Honduras (2006) sau chiar UE în 

eforturile sale de mediere după prăbușirea fostei Iugoslavii. 

De asemenea sunt structuri regionale care au apelat la un antimilitarism exclusiv, adică ar utiliza doar 

soluții pașnice la toate fricțiunile care ar apărea în zona lor de intervenție. De exemplu, Asociația națiunilor 

din sud-estul Asiei (ASEAN) este, în acest sens, un exemplu contrastant, deoarece dezvoltă o anumită 

filozofie în soluționarea conflictelor care apar între membrii săi, pe baza principiilor de discuție și consens.  

Articolului 33 prevede că: „Părţile la orice diferend a cărui prelungire ar putea pune în primejdie 

menţinerea păcii şi securităţii internaţionale trebuie să caute soluția, mai presus de toate, prin … recurgerea la 

organizații sau acorduri regionale”.  

În aceiași ordine de idei articolul 52 stabilește la aliniatul 1: „Nici o dispoziţie din prezenta Carta nu 

se opune existenţei unor acorduri sau unor organisme regionale destinate a se ocupa cu problemele privind 

menţinerea păcii şi securităţii internaţionale…”, în textul aliniatului 2 se menționează că: „Membrii 

Naţiunilor Unite care încheie asemenea acorduri sau constituie asemenea organisme trebuie să depună toate 



eforturile pentru rezolvarea paşnică a diferendelor locale prin intermediul unor astfel de acorduri sau 

organisme regionale înainte de a le supune Consiliului de Securitate”, iar la aliniatul 3 se stipulează: 

„Consiliul de Securitate va încuraja dezvoltarea rezolvării paşnice a diferendelor locale prin intermediul 

acestor acorduri sau organisme regionale” [3, art. 52] constituie argumente în favoarea faptului că  rolul 

organizațiilor regionale primează asupra Consiliului de Securitate atunci când este posibilă o soluționare 

pașnică a conflictelor dintre statele membre.  

Se consideră că aceste prevederi ar fi valabile și pentru situația conflictuală dintre un stat membru și 

un stat terț. Argumentul potrivit căruia organizațiile regionale ar fi responsabile doar de conflictele dintre 

statele membre, este nu mai mult decât o simplă incidență a unei formulării neunivoce. Informațiile din 

cadrul lucrărilor pregătitoare ale textului Cartei nu ar susține în niciun caz această teorie restrictivă. Dacă 

autorii Cartei ar fi vrut cu adevărat să delimiteze conflictele față de care organizațiile regionale pot sau nu pot 

interveni, ar fi folosit un termen mai precis, precum cel de „măsuri coercitive” din articolul 53 (1) stabilind 

condițiile în care organizațiile regionale pot interveni, dacă este necesar [13, p. 40]. 

Nu există excepții de la centralizarea sistemului de securitate colectivă în jurul Consiliului de 

Securitate. Acest lucru se aplică atât asupra altor organe ale Organizației Națiunilor Unite, cum ar fi 

Adunarea Generală, cît și asupra, organizațiilor regionale.  

Cu toate acestea, organizațiile regionale pot să intervină și în domeniul menținerii păcii și securității 

internaționale, sub rezerva ca acțiunile lor să fie plasate sub controlul Consiliului de Securitate, care este 

responsabil în primul rând pentru menținerea păcii. Integrarea organizațiilor regionale în domeniul menținer ii 

păcii și securității regionale poate fi numai în conformitate cu un principiu de subordonare față de cadrul 

general definit de Carta ONU. Prin urmare, acțiunile de prevenire a conflictelor inițiate de organizația 

regională nu ar trebui, a priori, să se lovească de dificultăți formale sub acest aspect, mai ales dacă implică 

măsuri non-coercitive.  

Orice acțiune militară inițiată de o organizație regională necesită, prin urmare, în conformitate cu 

dispozițiile articolului 53 din Carta Organizației Națiunilor Unite, aprobarea Consiliului de Securitate. Cu 

toate acestea, trebuie precizat că subordonarea nu se limitează doar la acțiunile inițiate de o organizație 

regională. Prima verigă de subordonare constă, de fapt, în aplicarea de către organizațiile regionale a 

măsurilor adoptate chiar de Consiliul de Securitate.  

În conformitate cu articolele 24 și 51 din Carta Organizației Națiunilor Unite, se poate constata 

intenția de a asigura eficacitatea măsurilor adoptate, ceea ce poate determina Consiliul de Securitate să își 

delege competențele anumitor organizații regionale.  

Acest mecanism de delegare păstrează responsabilitatea pentru utilizarea forței în cadrul cercului 

exclusiv de competențe al Consiliului de Securitate, chiar dacă acesta poate să împartă acest domeniu de 

competență cu organizațiile regionale. 

În opinia profesorului Leurdijk, articolul 53 conferă Consiliului de Securitate competența de a 

„utiliza” organizații regionale pentru acțiuni de executare sub autoritatea sa. În termeni legali, această 

competență a Consiliului de Securitate este supusă unor condiții:  

a) o autorizare prealabilă explicită emisă în urma apelului statelor membre și/sau a organizațiilor 

regionale pentru acțiuni de executare militară;  

b) identificarea de către Consiliul de Securitate a unuei sarcini concrete și  

c) respectarea de către organizațiile regionale a obligației de raportare [23, p. 68]. 

Există mai multe cazuri practice care implică o trimitere cumulativă către Consiliul de Securitate și 

anumite organizații regionale care au avut loc în anii 1950 și 1960, cum ar fi: conflictul libanez și Liga 

Arabă, Guatemala și OSA, Maroc, Algeria, Somalia, Etiopia, Congo și OUA. Acestea demonstrează că 

mandatele acordate în favoarea organizațiilor regionale de către Consiliul de Securitate pe baza articolului 

52, nu au fost respectate. Potrivit lui G. Lind, de atunci cooperarea pare a fi în principal „bazată pe avantajele 

de cooperare dintre Națiunile Unite și organizațiile regionale, generînd astfel complementaritatea eforturilor” 

[24, p. 30]. 

Controversa cu privire la conflictele jurisdicționale dispare în perioada post-Război Rece în care 

proliferarea organizațiilor regionale, combinată cu emergența conflictelor locale, imprimă o prioritate 

nedefinită în favoarea ONU atunci cînd este vorba de conflictele regionale. În acest sens, structurile 



regionale, în pofida a tot ceea ce ar putea fi capabile să realize pentru asigurarea păcii și securității în regiune, 

își îndeplinesc „responsabilitatea primară” [30, p. 193]  și, prin urmare, își asumă misiunea care ar putea fi 

adăugată la o agendă deja stabilită [13, p. 33-34]. 

Toate aceste elemente luate împreună demonstrează că problema preemțiunii organizațiilor regionale 

ar apărea în cele din urmă mai mult în ceea ce ține de capacitatea organizațiilor în cauză decât o ierarhie 

juridică strictă. 

Calificarea unei organizații regionale în sensul capitolului VIII, oferă baza juridică necesară care 

permite soluționarea pașnică a litigiilor apărute între statele membre, chiar dacă această funcție nu a fost 

înscrisă în textul actului său constitutiv. Acest rol relativ „robust” [21, p. 649]  acordat organizațiilor 

regionale este, însă, foarte îngust. Natura consensuală a acestui cadru împiedică obținerea rezultatului scontat 

în dezactivarea efectivă a amenințărilor la adresa securității, [30, p. 195]  de aceea, uneori poate fi luată în 

considerare o acțiune mai dură care implică acest tip de organizație. 

Atenția acordată articolului 52 din Cartă face posibilă definirea mai clară a poziției privilegiate 

ocupate de organizațiile regionale în situații care permit o „soluționare pașnică a litigiului” ce afectează 

statele membre ale acestora. Cu toate acestea, odată cu necesitatea de a aplica forța, Consiliul de Securitate 

este singurul și deținătorul suprem al puterii decizionale [27, p. 422; 3, art. 2 (4) și (7)].   

În acest sens este important să analizăm practicile organizațiilor regionale în cazurile de utilizare a 

coerciției, așa cum este reglementată de articolul 53 și este oportun să se identifice limitele termenului 

„coerciție” și relația sa cu „forța” prevăzută la articolul 2 (4) din Cartă. 

Deși termenii utilizați nu sunt aceiași și destinatarii lor sunt diferiți, legătura dintre reglementarea 

„măsurilor coercitive” din articolul 53 cu interzicerea generală de utilizare sau de amenințare cu utilizarea 

forței este absolut necesară. 

Astfel, regimul juridic stabilit de Cartă interzice statelor să folosească sau să amenințe cu recurgerea 

la forță în relațiile lor internaționale. Patru elemente esențiale au fost identificate de doctrină [18, p. 65-408] 

pentru a da substanță acestui principiu și pentru a determina sfera sa de aplicare. 

În primul rând, interzicerea utilizării forței este luată în considerare în contextul „relațiilor 

internaționale”, adică a relațiilor dintre state.[18, p. 195-322] Grupurile private, cum ar fi grupurile teroriste 

sau chiar a unui număr de indivizi cu pretenții politice contrare celor ale guvernului unui stat, nu au fost 

foarte clar definite în acest sens. Într-adevăr, articolul 2 (4) are scopul esențial de a proteja suveranitatea 

statelor [28, p. 1045]. 

În consecință, dimensiunea internă a acestei suveranități implică posibilitatea, pentru fiecare stat, de a 

reglementa recurgerea la violență pe propriul teritoriu, în legislația penală sau prin alte măsuri. Acesta este 

motivul pentru care grupurile nestatale care acționează împotriva legii sale naționale vor fi sancționate 

prioritar de aceasta și nu au dreptul să promoveze agresiunea armată și dreptul lor inerent la autoapărare 

prevăzut la articolul 51 al Cartei. La fel cum statele terțe nu vor putea avansa acest drept la autoapărare direct 

împotriva grupurilor teroriste fără o conexiune relevantă a presupuselor acte agresive cu statul pe teritoriul 

căruia sunt stabilite. În același sens, în cazul unui război civil, un gen de „neutralitate” trebuie respectat de 

către state față de părțile aflate în conflict tocmai pentru a nu compromite ”independența politică” a unui stat, 

concept mult mai subiectiv decât cel de „integritate teritorială” [17, p. 631]. 

Neutralitate care se poate dovedi în practică oricât de „binevoitoare” în favoarea guvernelor în 

exercițiu, [31; 36, p. 91; 37, p. 162-165] chiar și în cazul care permite recunoașterea dreptului popoarelor la 

autodeterminare nu poate să constituie obiectul măsurilor coercitive din partea statelor. [31, art. 1] În absența 

reglementărilor exprese, un drept de asistență militară al unui stat terț față de acest gen de structuri insurgente 

nu poate fi recunoscut drept o normă cutumiară în dreptul internațional [18, p. 8-63]. 

În dimensiunea sa externă, suveranitatea implică dreptul oricărui stat de a nu fi supus niciunei măsuri 

de constrângere de către un alt stat suveran, fie în general, prin aplicarea principiului non-intervenției, fie în 

planul militar, prin aplicarea interzicerii folosirii forței [36, p. 424-425]. 

În al doilea rând, pentru a aplica forța, faptele comise de un stat terț trebuie să dispună de un anumit 

prag de gravitate. Nu ar trebui să fie „nicio măsură coercitivă extrateritorială”. De exemplu, o simplă trecere 

a frontierelor maritime internaționale sau chiar anumite operațiuni militare, vor fi în contradicție cu dreptul 

internațional în sens larg, dar acestea vor servi pentru statele afectate drept posibilitate de a califica aceste 



acțiuni drept încălcare a principiul general al suveranității și al neintervenției în treburile statului sau al unui 

regim specific al tratatului, decât o încălcare a articolului 2 (4) al Cartei ONU. [31, par. 7 (2); 36, p. 108; 32, 

par. 2]. 

În al treilea rând, criteriul voinței statului de a constrânge un alt stat cu forța va fi decisiv atunci când 

se va pretinde în mod legal o încălcare a interdicției utilizării forței. Acest lucru va stabili motivele 

fundamentale și decisive la momentul implicării statului în activitățile reclamate.  

În al patrulea rând, interdicția prevăzută la articolul 2 (4) este un exemplu esențial al unei norme 

imperative (jus cogens), adică o normă acceptată și recunoscută de comunitatea internațională a statelor în 

ansamblu ca normă de la care nu este permisă nicio derogare și care nu poate fi modificată decât printr-o 

nouă normă de drept internațional general cu același caracter [10, art. 53; 18, p. 342-359]. 

Prin urmare, sunt inadmisibile circumstanțele care nu sunt prevăzute în Cartă pentru a exclude 

ilegalitatea intervenției. [34, art. 26; 35, art. 26] Invocarea unei stări de necesitate, [34, art. 25 (2) a); 35, art. 

25 (2) a)] de urgență [34, art. 24; 35, art. 24] sau contramăsurile, [34, art. 22 și 50 (1) a); 35, art. 22,52,53 (1) 

a)] pentru a justifica utilizarea forței în afara cazurilor prevăzute în Cartă, nu poate fi admisă sau confirmată 

în mod valabil, iar condițiile secundare de răspundere nu pot fi realizate ocolind condițiile strict prevăzute în 

regula primară care interzice utilizarea forței, astfel cum este prevăzută în Carta Organizației Națiunilor Unite 

[18, p. 373]. 

Această interdicție are două excepții recunoscute în mod expres în Cartă și care „explicit” [17, p. 632-

634] permit utilizarea forței: autoapărarea, exercitată individual sau colectiv la cererea statului, prevăzute la 

articolul 51 și „asistența acțiunilor Națiunilor Unite” [17, p. 634] prin măsuri hotărâte (capitolul VII, pentru 

state) sau autorizate de Consiliul de Securitate (capitolul VIII, pentru organizații regionale).  

O altă utilizare legală care rezultă din articolul 2 din Cartă este consimțământul statului [18, p. 422-

437] la intervenția unui stat terț, prin adoptarea unui act intern, valabil emis. În astfel de condiții nu ar exista 

atunci nicio încălcare a integrității sale teritoriale sau a independenței sale politice. 

Statele, pe bază individuală sau colectivă, [22, p. 78] au folosit mult timp embargouri sau restricții 

diplomatice în relațiile lor fără a recurge la a doua excepție. Astfel, „măsurile coercitive” ale organizațiilor 

regionale trebuie tratate, în practică, în același mod ca și cele utilizate de state [30, p. 197]. 

În ceea ce privește regimul de contramăsuri adoptat de organizațiile internaționale, F. Dopagne a 

subliniat importanța activității lor statutare atunci când trebuie determinate măsurile care pot fi luate de 

aceste organizații atunci când un act ilicit le încalcă drepturile individuale sau chiar un interes comun (erga 

omnes). Caracterul obligației și gravitatea încălcării acesteia este important la stabilirea dreptului de  

intervenție al organizației. 

Organizațiile internaționale sunt subiecte derivate în dreptul internațional care au nevoie de 

competențe atribuite de statele membre pentru a beneficia de alte capacități decât cele rezultate din 

personalitatea lor juridică, mai ales de posibilitatea de a încheia tratate în sfera lor de competență, de a stabili 

relații oficiale cu alte subiecte de drept și de a participa la mecanismele de responsabilitate internațională.  

 În afară de documentele specifice care pot fi observate în general în raport cu statele, [19, p. 219] 

condițiile la care sunt supuse contramăsurile organizației în virtutea dreptului internațional general sunt în 

cea mai mare măsură similare cu cele aplicate de către state. Această puternică convergență se manifestă, atât 

în ceea ce privește capacitatea de a adopta contramăsuri, cât și exercitarea acestora [19, p. 224]. 

Este de reținut faptul că măsurile luate de Consiliul de Securitate ca reacție la ceea ce percepe ca o 

amenințare la adresa păcii și securității internaționale, stabilite în capitolul VII, nu rezultă din logica 

contramăsurilor ci din constatarea realităților din teren. În Proiectul de articole privind responsabilitatea 

organizațiilor internaționale realizat de Comisia de drept internațional este stabilită obligația ca aceste 

structuri să nu încalce regulile jus cogens și nici principiile bunei-credințe, proporționalității, reciprocității și 

negocierii și să țină cont de logica instituțională asupra sancțiunilor, adică califică acțiunile organizațiilor 

regionale drept „reacții corportative” adoptate în conformitate cu condițiile Cartei și în conformitate cu 

procedurile prevăzute de actul constitutiv al organizației [15, p. 114]. 

La fel, atunci când o organizație nu realizează analiza precisă a cazului de contramăsuri, logica și 

condițiile care fundamentează utilizarea forței de către state sunt aplicabile în mod similar organizațiilor 



internaționale. Organizațiile internaționale, fără îndoială, sunt obligate de regula prevăzută la articolul 2 (4) ș i 

articolul 53 (1) ce formează o emanație a acestui principiu. [18, p. 334-335] 

Astfel, pentru că „monopolul obligatoriu de care dispune statul, în virtutea suveranității sale, în cadrul 

chestiunilor care intră în esență în competența sa națională”, [17, p. 629] față de entități nestatale, nu poate fi 

transpus către organizații formate din state diferite. Grupuri de state care, în același timp, sunt obligate în 

mod logic să respecte ceea ce le obligă în mod imperativ individual (nemo plus juris dat quam ipse habet)14: 

articolul 2 (4), coroborat cu principiul larg al interzicerii utilizării forței de la articolul 2 (7), plasează 

utilizarea forței de către organizațiile internaționale în domeniul „relațiilor internaționale”.  

În al doilea rând, pentru că diverse texte internaționale confirmă aceste dovezi, precum articolul 52 

din Convenția de la Viena privind legea tratatelor [10, art. 52] sau definiția agresiunii adoptată de Adunarea 

Generală. 

De îndată ce o organizație regională folosește forța într-un anumit teritoriu, trebuie, prin urmare, să 

justifice această utilizare în conformitate cu principiile justificative prestabilite. 

Atunci când canalele diplomatice sau sancțiunile economice nu sunt suficiente, poate fi avută în 

vedere o atitudine mai promtă din partea organizațiilor regionale pentru a preveni materializarea unei 

amenințări sau chiar încetarea acțiunilor care ar putea dăuna păcii și securității internationale. Utilizarea 

forței armate necesită totuși autorizarea Consiliului de Securitate. În general, articolul 54 din Cartă prevede 

că acesta trebuie „să fie în permanență informat pe deplin” cu privire la aceste acțiuni regionale de pacificare.  

Această obligație reamintește încă o dată supremația decizională care este rezervată Organizației 

Națiunilor Unite în cadrul general al menținerii unei lumi pașnice, mai ales atunci când se utilizează forța 

pentru a realiza acest obiectiv. În conformitate cu prevederile capitolelor VII sau VIII din Cartă, când statele, 

grupurile de state sau acordurile și organizațiile regionale sunt implicate în manevre militare avansate cu 

scopul de a asigura pacea și securitatea, locul ocupat de Consiliul de Securitate este primordial.  

Cu toate acestea, cooperarea între Consiliul de Securitate și anumite organizații regionale se poate 

stabili în baza capitolului VIII. O anumită marjă de manevră este acordată organizațiilor care ar putea avea 

vocația și potențialul de a asigura această protecție la nivel local sau să servească drept instrumente pentru 

Organizația Națiunilor Unite în realizarea acestui obiectiv. Astfel textul Cartei stabilește imperativul de a 

comunica Conisiliului de Securitate despre măsurile ce urmează a fi întreprinse de către structura regională, 

ceea ce permite monitorizarea caracterului adecvat al acțiunilor acestora [29, p. 69]. 

Această intenție de a asigura autoritatea supremă a Consiliului de Securitate pare a fi o realizare 

destul de ironică a potențialelor slăbiciuni inerente ale Consiliului însuși, fiind dominat de un singur stat sau 

bloc ideologic, [20, p. 164] ceea ce ar putea să-l transforme în instrumentul de promovare sau protejare a 

unor interese particulare, cu toate că acesta se presupune că acționează în conformitate cu scopurile și 

principiile Organizației Națiunilor Unite. 

Atunci cînd Consiliul de Securitate a fost marcat de aproape patru decenii de lipsa de luare a 

deciziilor datorită confruntării a doi dintre membrii săi permanenți, criticile adresate anumitor organizații 

regionale se datorează caracterului subiectiv al deciziilor adoptate în interesul unui membru mai influent al 

acestora precum sînt: NATO, CEI și CEDEAO. Astfel, deseori organizațiile regionale revin pe primul loc 

atunci când vine vorba de denunțarea agendelor, care ar răspunde puțin prea ușor intereselor membrilor lor 

emblematici americani, ruși și nigerieni, și care, în consecință, s-ar abate de la scopurile promovate de ONU. 

Prin urmare, articolul 54 constituie baza normativă specială cînd este vorba de operațiuni „robuste” în 

numele păcii. 

Asigurarea eficacității controlului sau „supravegherii” [16, p. 218]. Organizației Națiunilor Unite 

asupra acțiunii organizațiilor regionale necesită o voință duală. În primul rând, cea a Consiliului de 

Securitate, care trebuie să aibă grijă atît pînă cît și în timpul îndeplinirii misiunii de observare care îi revine. 

Anterior operațiunii, controlul se realizează prin emiterea condițiilor care vor facilita revizuirea critică 

a operațiunilor regionale. Atunci când folosește organizațiile regionale ca instrument pentru îndeplinirea unui 

obiectiv pe care și l-a stabilit în mod direct, fie când aprobă o inițiativă regională, Consiliul de Securitate 

trebuie să se asigure că mandatul pe care îl emite este suficient de limitat în ceea ce privește obiectivele 

                                                             
14 Nimeni nu poate oferi un drept (un titlu) mai mare decît cel pe care-l deține. 



atribuite, cadrul spațio-temporal care trebuie respectat și angajamentele concrete de raportat la intervale 

regulate, iar în timpul desfășurării operațiunii urmează se verifice dacă domeniul de acțiune stabilit a fost 

respectat în mod eficient și corespunzător. 

Un alt element ar fi bunele intenții ale organizațiilor regionale, care trebuie să fie predispuse să 

permită această examinare generală a Consiliului și să rămână în limitele stabilite de mandat. În practică, 

„dubiile” cu privire la această capacitate a Consiliului de a supune operațiunile regionale supravegherii sale 

finale pot provoca „situații” în care Consiliul nu a avizat măsurile coercitive puse în practică de către 

organizații regionale [30, p. 212]. 

Organizațiile regionale pot și trebuie să se implice în virtutea prevederilor Cartei Organizației 

Națiunilor Unite în procesul plenar și complex de asigurare a păcii și securității prioritar pe teritoriul statelor 

sale membre. Acestea sunt chemate fie prin natura lor, fie în baza prevederilor normative ale Cartei, fie în 

baza prevederilor actului constitutiv sau în baza tuturor argumentelor citate cumulativ de a utiliza toate 

instrumentele legale, care nu implică aplicarea forței sau a unei reacții ”robuste” pentru a preveni sau a 

combate orice amenințare la adresa păcii și securității regionale. 

În cazul constatării necesității reale de a interveni în forță pentru a asigura pacea și securitatea în 

zonă, organizațiile regionale sunt obligate, în conformitate cu prevederile articolelor 52-54 ale Cartei ONU 

de a coordona aceste acțiuni cu Consiliul de Securitate. Prioritate în procesul de luare a deciziilor asupra 

aplicării forței în scopul asigurării păcii și securității regionale îi aparține Organizației Națiunilor Unite prin 

intermediul Consiliului de Securitate. 
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Rezumat: Autorii au realizat o sinteză sistematică privind subiectul statutului de neutralitate 

permanentă a Republicii Moldova, abordat în literatura de specialitate autohtonă și estimările analitice ale 

experților locali. Cercetătorii preocupați de elucidarea conceptului de neutralitate permanentă a Republicii 

Moldova au abordat această sintagmă, corelând-o cu anumite variabile. Majoritatea specialiștilor au 

identificat câteva cauze atât de ordin intern, cât și extern, care au favorizat adoptarea acestui statut. Autorii 

au ajuns la concluzia că, în funcție de varietatea de aspecte sub care a fost cercetată sintagma „neutralitate 

permanentă”, elaborările academice ar putea fi divizate în trei categorii: unele cu accent pe aspectul juridic, 

altele - raportate la coordonata securitară, iar ultima categorie se evidențiază prin a invoca cursul 

geopolitic al Republicii Moldova, oscilând între condiția de menținerea statutului de neutralitate permanentă 

sau renunțare la acesta.  

Cuvinte-cheie: Statut de neutralitate, geopolitică, securitate regională, securitate națională. 

 

Summary: The authors elaborated a systematic review on the issue of the permanent neutrality 

status of the Republic of Moldova, approached in the local literature and analytical estimates of experts. The 

researchers concerned with elucidating the concept of permanent neutrality of the Republic of Moldova have 

approached this syntagma, correlating it with certain variables. Most specialists have identified several of 

causes, both internal and external, which have favored the adoption of this status. The authors concluded 

that, depending on the variety of aspects that have been addressed the "permanent neutrality" syntagma, the 

academic elaborations could be divided into three categories: some of then with an emphasis on the legal 

aspect, others - related to the security coordinate, and the last category is highlighted by invoking the 

geopolitical course of the Republic of Moldova, oscillating between the condition of maintaining the status of 

permanent neutrality or giving it up. 

 

Introducere. Cercetările care elucidează conceptul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova 

au fost lansate prin a aborda subiectul, corelându-l cu anumite variabile. Adoptareaîn 1994 a statutului de 

neutralitate permanentă a Republicii Moldova, consfințit în art. 11 al Constituției3, 17  are o legatură de 

cauzalitate directă, conditionată atât de factori interni, cât și de cei externi. Abordând subiectul prin prisma 

unor variabile conjuncturale, cadrul de referință cuprinde parametrii schimbărilor de regim, importanța 

opțiunii și strategiei actorilor politici în procesul de tranziție etc. 

În funcție de varietatea de aspecte sub care a fost cercetată sintagma „neutralitate permanentă”, 

elaborările academice ar putea fi divizate în trei categorii: unele - cu accent pe aspectul juridic (N. 

Osmochescu, V. Gamurari, O. Serebrian), altele - raportate la coordonata securitară (V. Moșanu, V. 

Ungureanu, C. Ciurea, A. Lavric, V. Mija, D. Mînzărari), iar ultima categorie se evidențiază prin a invoca 

cursul politic de mai departe al Republicii Moldova, proiectat pe menținerea statutului de neutralitate 

permanentă (V. Moșneaga și V. Beniuc, A. Burian, O. Dorul etc.) sau renunțarea la acesta (Gh. Riciu și S. 

Cebotari, E. Țugui, L. Litra etc.).  

Metodologie. Studiul a fost realizat prin aplicarea unor metode de investigație, care s-au focusat pe 

complexitatea și gradul de sensibilitate al subiectului abordat, cum ar fi: metodele general- științifice și cele 

particular-științifice. Metodele general-științifice au fost valorificate prin aplicarea metodei descriptive în 

ideea redării, în manieră narativă, a evoluțiilor geopolitice din regiune, determinante pentru adoptarea 

                                                             
1 Doctor în științe politice, catedra Științe Umanistice și Limbi Moderne, Facultatea Administrație Publică, Academia Militară a Forțelor Armate 
„Alexandru cel Bun”. 
2 Locotenent major, master în securitate și apărare, şef depozit echipament Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”. 
3 Constituția Republicii Moldova, (art. 11), adoptată la 27 iulie 1994, învigoare din 27 august 1994, în Monitorul Oficial, nr. 1 din 12 august 

1994. 



statutului de neutralitate permanentă; relevarea raporturilor bilaterale cu NATO a fost posibilă prin recursul 

la metoda structural-funcțională, fiind identificate diverse corelări, dar și decupări dihotomice, sub aspect 

geopolitic, în sectorul de securitate și apărare națională; metoda comparativă a facilitat analiza demersurilor 

unor cercetători, care au formulat concluzii extrapolate cu privire la subiectul vizat. Metodele particular-

științifice aplicate cuprind metoda dialectică, care elucidează raporturile cauzale, fiind reliefate anumite 

contradicții în recadrarea mediului de securitate regională, care impactează securitatea națională; o serie de 

raționamente au fost fundamentate pe inferențe inductive și deductive, fiind aplicate analiza și sinteza, 

precum șiprocedee de verificare şi apreciere, a arsenalului conceptual, care au facilitat atât formularea, cât și 

soluționarea problemei științifice. 

Repere teoretico-metodologice privind statutul de neutralitate a Republicii Moldova. 

Cercectările care relevă particularitățile statutului de neutralitate a Republicii Moldova, corelat cu diverse 

variabile, sunt realizate prin prisma principiilor realismului politic, fiind reflectată aspirația unui actor 

internațional de a domina într-un anumit spațiu geopolitic, adică arealul post-sovietic, cu accent pe 

oportunitățile de manevră politică. În diverse studii realizate de cercetătorii autohtoni, autorii au aplicat o 

metodologie neo-constructivistă, care cuprind abordări formal-descriptive ale neutralității, fenomene ale 

procesului politic internațional și practicile politice conexe din punct de vedere al atitudinilor interne 

subiective. Unii cercetători, cum ar fi V. Moșanu4,18 Gh. E. Cojocaru5,19 V. Moraru6,20 N. Osmochescu721 

etc., analizează transformările de ordin extern și intern în domeniul securității, care compromit statutul de 

neutralitate permanentă, demonstrând capacitatea obtuză de manevrare pornind de la premisele și 

caracteristicile restrictive ale politicii de neutralitate spre care se tinde, diverse aspecte ale modernizării 

cursului militar-politic al Republicii Moldova. Sub aspect teoretic, cercetătorii supun analizei o dilemă: 

creșterea nivelului de conflictualitate în spațiul post-sovietic european (incertitudinea în cele cinci raioane din 

Estul republicii, iar începând cu 2014 și conflictul din Ucraina) sporește necesitatea unui model de 

neutralitate în condiții apropiate de realitățile geoplitice. În opinia lui V. Moraru, sporirea confruntării dintre 

Occident și Rusia ar putea duce la erodarea finală, punând capăt eforturilor de a menține statutul de 

neutralitate permanentă a Republicii Moldova în viitorul apropiat8. 22  Viziunea lui V. Cibotaru a fost 

fundamentată pe raționamente strategice, considerând impulsionarea cooperării Republicii Moldova cu 

Alianța Nord-Atlantică ca fiind necesară, motivul principal fiind compromiterea statutului de neutralitate 

permanentă de Rusia prin menținerea trupelor în raioanele de Est9.23 

Baza metodologică a lucrărilorelaborate cu accent pe subiectul abordat din perspectivă securitară are 

în calitate de reper principiul istoricismului, o metodă fundamentală a științei istorice și principiul cunoașterii 

științifice a realității obiective, în conformitate cu care obiectele și fenomenele sunt luate în considerare 

pornind de la natura lor și parcursul istoric în corelare cu condițiile specifice ale acestora. În investigațiile 

dedicate problemei statutului de neutralitate permanentă prin prisma politicii sale externe, unii cercetători și-

au canalizat studiile fiind ghidați de principiul coerenței pe coordonata cronologică, care impune 

interpretarea tuturor fenomenelor în ideea interrelaționării componentelor unui sistem integral, deși sub un 

scepticism destul de pronunțat. De asemenea, am identificat că o serie de lucrări au fost realizate pe baza 

diferitelor procedee specifice cercetării istorice (istorico-comparativ, istorico-tipologic și istorico-sistemic), a 

căror aplicare complexă permite abordarea statutului de neutralitate permanentă a Republicii Moldova pe 

diverse paliere: politic, securitar-strategic, geopolitic etc. 

                                                             
4  V. Moşanu. The Neutrality Policy of the Republic of Moldova. A Case Study, în Central European issues – 
Romanian Foreign Affairs Review, vol. 5, No.2, 1999/2000, p. 75; V. Moșanu. The neutrality policy of the Republic of Moldova: what chances 
for the future? în Südosteuropa, 2000, nr. 49, p. 542. 
5 Gh. E. Cojocaru. Politica externă a Republicii Moldova. Studii. Chișinău: Civitas, 2001, p. 142. 
6 V. Moraru. La République de Moldova à la recherche des voies vers la stabilité et la sécurité de la région dans le contexte des relations entre 
l’OTAN et la Russie, 2002, p. 7, http://www.nato.int/acad/fellow/99-01/Moraru.pdf. (accesat la: 10.12.2020). 
7 N. Osmochescu. Neutralitate apermanentă – instituție de drept constituțional și de drept internațional public (Studiu comparat). În: Revista 
Națională de Drept, 2005, nr. 2, p. 2. 
8 V. Moraru, La République de Moldova à la recherche des voies vers la stabilité et la sécurité de la région dans le contexte des relations entre 
l’OTAN et la Russie, 2002, p. 8, http://www.nato.int/acad/fellow/99-01/Moraru.pdf. (accesat la: 10.12.2020). 
9 V. Călugăreanu, Minciuna neutralității din Constituția Moldovei. https://www.dw.com/ro/minciuna-neutralit%C4%83%C8%9Bii-din-

constitu%C8%9Bia-moldovei/a-17903548. (accesat la: 12.01.2021). 



Spre regret, principiul obiectivității științifice reprezintă un reper solid într-un număr modest de 

cercetări, respectarea acestuia fiind necesar atunci când se lucrează cu surse în limba rusă. Ca exemplu pot fi 

aduse mai multe elaborări ale O. Dorul1024, în conținutul cărora identificm aemenea tendințe. Remarcăm 

utilizarea analizei istorico-comparative, a metodelor formal-logice și structural-funcționale, care au facilitat 

sistematizarea raționamentelor, în conținutul cărora era susrprinsă pendularea retoricii decidenților politici în 

raport cu statutul de neutralitate a Republicii Moldoca, anumite acțiuni întărind presupoziția că s-ar fi 

promovat o politică a dublelor standarde.1125 

În încercarea de a surprinde corelarea dintre operaționalizarea conceptelor de neutralitate permanentă 

cu o serie de alte variabile, mai mulți autori au abordat subiectul, pliindu-l pe diverse exemple pornind de la 

politica internă a Republicii Moldova până la participarea militarilor moldoveni la unele misiuni de 

pacificare. Aceste fenomene au fost analizate de cercetători prin prisma constructivismului social și critic, o 

atenție deosebită fiind acordată politicii externe, în ideea că se încearcă să se demonstreze că statutul de 

neutralitate permanentă reprezintă o normă socială și un pas în direcția consolidării stabilității politice (A. 

Burian12, 26  A. Lavric13), 27  deși cursul politic suferă vizibile transformări de paradigmă. Recursulunor 

cercetători autohtoni la abordarea interdisciplinară se exprimă prin utilizarea metodologiei, a conceptelor și a 

aparatului categorial din domeniul dreptului și a științelor politice, al studiilor de securitate și 

sociologiei,problematizând subiectul neutralității permanente a Republicii Moldova printr-un demers 

constructiv și contestatar, în același timp.  

Principiul criticismului în adresa statutului de neutralitate permanentă a Republicii Moldova este 

întâlnit la mai mulți autori, demersul fiind lansat prin a pune la îndoială interpretările privind exploatarea 

acestuia de către reprezentații mediului politic din Republica Moldova, acest statut fiind considerat prea 

permisiv. Unii autori, printre care se numără și D. Mînzărari,au pus în evidență diverse discordanțe dintre 

principiul statutului de neutralitate permanentă și aflarea trupelor străine pe teritoriul Republicii Moldova.1428 

Același autor, într-un studiu recent, consideră că „atâta timp cât își menține statutul de neutralitate, 

Republica Moldova nu este în măsură să se protejeze de o invazie masivă a Rusiei, deoarece nu există alți 

potențiali agresori în regiune. Dar acesta este un scenariu mult mai puțin probabil decât o invazie militară la 

scară mică sau un război proxy.” În acelați context, cercetătorul vede realistă această contracarare doar în 

două condiții: „datorită faptului că Ucraina oferă o izolație geografică față de Rusia, iar capacitățile armate 

ale Rusiei în regiunea transnistreană să nu crească semnificativ”15.29 

În același timp, efectele benefice așteptate din realizarea neutralității autoproclamate s-au dovedit a fi 

iluzorii, dat fiind că însuși proiectul a fost conceput și dezvoltat ca un model ideal și autosuficient, pe motivul 

că această calitate nici nu reprezintă o formulă consacrată internațional, nici nu are o explicație concretă. 

Statutul de neutralitate, consfințit constituțional, nu asigură în regim automat securitatea națională a 

Republicii Moldova, iar rezultatul cel mai important se dovedește a fi neparticiparea la procesele de 

cooperare militară din cadrul Comunității Statelor Independente.1630 

Dezbateri privind statutul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova în estimările 

experților în analiză politică și securitate. Cercetările științifice au fost complementate de o serie de 
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14 D. Mînzărari. De ce avem nevoie de NATO? Sau de ce existenţa Moldovei ca stat sueran depinde de aderarea la NATO. În: Discussion Paper, 
2009, nr. 3, p. 22. 
 15 D. Mînzărari. Economic prosperity cannot emerge in a society, vulnerable in terms of defence and security. 
http://ipre.md/2021/02/22/prosperitatea-economica-nu-poate-emerge-intr-o-societate-vulnerabila-in-materie-de-aparare-si-securitate-comentariu-
de-dumitru-minzarari-citeste-mai-mult-https-www-ipn-md-ro-prosperitatea-econom/?lang=en. (accesat la: 20.02.2021). 
16 V. Ungureanu. Neutralitatea Republicii Moldova între oportunități și constrîngeri în condițiile necesității fortificării Securității Naționale. În: 

Revista Militară.Studii de Securitate și Apărare, 2017, nr. 2 (18), p. 67. 
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analize elaborate fie de experți în studii de securitate și analiză politică, fie de formatori de opinie, unii dintre  

aceștia menținând atașamentul față deobiectivism, deși cu o anumită doză de contextualism (Iu. Pîntea, V. 

Călugăreanu, O. Nantoi, L. Litra, A. Popov, V. Croitoru), alțiii, inclusiv demnitari de stat, și-au expus 

viziunile de pe pozițiile de apologeți ai menținerii neutralității (V. Voronin, V. Pleșca, B. Țîrdea). 

Colaborarea Republicii Moldova cu NATO fără să-și propună să devină membre ale Alianței a fost 

prezentată de V. Socor, argumentându-și poziția prin experiența statelor neutre europene, insistând asupra 

obținerii retragerii și demobilizării trupelor rusești din raioanele de Est ale republicii17. 31 Pe aceleași 

raționamente și-a construit demersul și R. Gorincioi, expert în probleme de securitate, carea demonstrat 

inconsistența argumentelor în favoarea neutralității când situația Republicii Moldova este comparată cu 

situaţia geopolitică şi geostrategică a altor state neutre din Europa, susţinând că niciunul dintre statele neutre 

din Europa nu se confruntă cu problema secesionismului, a instabilităţii politice, economice şi puternicii 

presiuni ruseşti18.32De asemenea, V. Lupan a remarcat cât de depășite sunt conceptele de neutralitate adoptate 

de cătrestatele europene, iar prin aderarea la UE Republica Moldova va putea beneficia de mecanismele de 

securitate oferite fie de către UE, fie de NATO19.33 

V. Voronin susținea în 2006 ideea despre „o misiune economică a neutralității”, statut considerat 

atractiv pentru „mai multe investiţii străine”2034. Replica lui A. Olaru privind argumentul despre aspectul 

economic, dar cu implicaţii în plan militar, ar fi una relevantă în cazul Republicii Moldova, în schimbnu este 

valabil raționamentul că Republica Moldova ar putea să-şi asigure neutralitatea în mod singular.2135 A. Popov 

exprimase presupoziția prin care susrprindea premisele de la care pornise V. Voronin în argumentarea sa în 

favoarea protejării afacerilor.  

O poziție privind „personalizarea” formei de neutralitate permanentă a Republicii Moldova a 

fostexprimată de V. Pleșca, în ideea că fiecare stat trebuie să-și propună o formă proprie a neutralității, care 

să răspundă necesităților interne și externe ale statului și să se transforme în timp22.36 Acelașifost demnitar s-a 

expus și pe marginea cooperării cu NATO, subliniind că aceasta nu reprezintă vreun impediment în 

colaborarea bilaterală23,37 de asemenea expunându-se asupra perspectivei de integrare europeană a Rpublicii 

Moldova24.38 

În acest sens de idei menționăm poziția politologului L. Litra, care pornind de la ideea că neutralitatea 

este adoptată prin Constituție, totuși consideră că această prevedere pare a fi insuficientă pentru partenerii din 

Est, care cer în continuare ca statutul de neutralitate să fie fixat printro lege specială, pentru a oferi garanții 

că Republica Moldova nu va aluneca spre alianțe politicomilitare, în special spre NATO25.39Cercetătorul 

conchide că Republica Moldova trebuie să se asigure că poate rezista presiunilor din partea Rusiei, cel puțin 

până la semnarea Acordului de Asociere, iar clasa politică din Republica Moldova este obligată să trateze 

aceste presiuni rațional, întrucât „riscă să se angajeze în procese care vor dăuna stabilității interne și 

procesului de integrare europeană 

Pe marginea acestui subiect destul de sensibil a fost realizat un sondaj de opinie „Barometrul de 

opinie”, potrivit căruia 57% din populaţia Republicii Moldova optează pentru păstrarea statutului de 

neutralitate26.40Referitor la lipsa de poziție a clasei politice cu privire la problemele reîntregirii țării, la 

                                                             
17 V. Socor. Chisinaul trebuie sa inlature citeva probleme in relatiile cu mai multe capitale occidentale. http://www.moldova.org/vladimir-socor-
chisinaul-trebuie-sa-inlature-citeva-problemein-relatiile-cu-mai-multe-capitale-occidentale-10098-rom/. (accesat la: 16.12.2020). 
18 R.Gorincioi. Argumente Pro şi Anti-NATO în Moldova. 
http://old.nato.md/uploads/Analize%20si%20comentarii/comentarii/coment%20Gorincioi.pdf. (accesat la: 19.12.2020). 
19 V. Lupan. Peste un deceniu de neutralitate, mai mult de zece ani de cooperare cu NATO. Chișinău, 2009. 
http://www.ape.md/libview.php?l=ro&idc=152&id=491. (accesat la: 12.11.2020). 
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21 A. Olaru. Analiză: Moldova neutră şi neutralizată. 2007. http:// www.moldova.org (vizitat la: 21.12.2020). 
22 R. Moldova neutră față de cine? 22.05.2008. http://www.moldova.org/r-moldova-neutra-fa-de-cine-121280-rom/. (accesat la: 22.11.2020). 
23 V. Ursu. Relaţiile R. Moldova cu NATO. Vlad Filat, Iurie Leancă, Valeriu Pleşca şi Vitalie Marinuţă despre rolul real al NATO. 
http://www.moldova.org/relatiile-r-moldova-cu-nato-203994-rom/. (accesat la: 08.12.2020). 
24 V. Pleșca. Neutralitate permanentă, un pas înainte pentru integrarea europeană. http://www. prisa.md/rom/comments_csn_plesca (accesat: 
25.12.2020). 
25 L. Litra. Neutralitatea și suveranitatea Moldovei în vizorul Rusiei, în buletin de politică externă al Moldovei, 2012, nr. 49. 
26 V. Ursu. Relaţiile R. Moldova cu NATO. Vlad Filat, Iurie Leancă, Valeriu Pleşca şi Vitalie Marinuţă despre rolul real al NATO. 

http://www.moldova.org/relatiile-r-moldova-cu-nato-203994-rom/. (accesat la: 08.12.2020). 



asigurarea securității naționale, precum și o potențială agresiune, s-a expus O. Nantoi pornind de la 

presupoziția că aceasta ar putea începe chiar pe teritoriul Republicii Moldova.2741Aprecierile lui O. Nantoi se 

refereau la poziția Federației Ruse, care a rămas constantă în raport cu Republica Moldova privind clauza de 

neutralitate permanentă, Rusia sfidând suveranitatea Republicii Moldova, menținându-și potențialul militar în 

Estul acesteia 28.42 

Criza din Ucraina,începând cu anul 2014, a fost elucidată prin prisma impactului asupra sistemului de 

securitate a Republicii Moldova. C. Ciurea a oferit o analiză consistentă a principalelor tendinţe care gravitau 

în jurul unui clivaj major –statutul de neutralitate versus aderare la Alianța Nord-Atlantică, din perspectiva 

consecinţelor crizei din Ucraina asupra securității Republicii Moldova, exprimând convingerea că „în 

conjunctura actuală ideea de neutralitate îşi pierde din ce în ce mai mult sensul”.2943 

Din argumentele aduse de organele legislative și executive ale statului pe coordonata defensivă derivă 

faptul că statutul de neutralitate nu constituie un obstacol în politica de apărare a Republicii Moldova. O 

interpretare prea restrictivă, limitând foarte mult posibilitățile de apărare, ar fi un punct vulnerabil pentru 

Repblica Moldova, deoarece în obiectivele neutralității intră angajamentul de a spori securitatea țării, și nu de 

a-i limita capacitatea de apărare. Dacă Republica Moldova nu ar mai fi capabilă să se apere singură împotriva 

amenințărilor, ea ar trebui să-și adapteze actuala politică de securitate și apărare la noua conjunctură. 

Iu. Pîntea a abordat conceptul de neutralitate sub mai multe aspecte, în mod special a elucidat 

consecințele pe care urmează să le suporte Republica Moldova după declararea statutului de neutralitate 

permanente și repercusiunile asupra suveranității și securității statului pe timp de pace și în caz de război. 

Autorul a dezbătut o serie de idei privind garanțiile externe ale unui statut de neutralitate permanentă3044, 

reprezentat în opinia autorului de ireversibilitatea procesului democratic din republică și statele regiunii, 

alături de consolidarea lor ca state de drept, și efortul intern consacrat edificării și consolidării sistemului de 

apărare (politica internă, economie, politica de apărare, spirit civic complementat de valorile neutralității) 

31.45 

Eforturile de politică internă și externă ar trebui să vizeze asigurarea reală a statutului de neutralitate 

permanentă, proclamată în Constituție. Conceptul de neutralitate permanentă trebuie fundamentat pe 

realitățile contextului european și regional actual de securitate, conținutul securității naționale a Republicii 

Moldova la nivel multidimensional, principalele caracteristici ale politicii externe trebuie promovate în 

funcție de interesul național și principiile neutralității. 

În opinia apologeților filoruși promovarea ideii de neutralitate a Republicii Moldovareprezintă un 

cadru securizant și o bază solidă pentru asigurarea unității naționale. Avand în vedere polarizarea societății 

civile în ceea ce privește vectorul geopolitic, cetățenii trebuie să fie convinși că neutralitatea este cea mai 

bună soluție pentru conciliere, coeziune socială și unitate națională. Creșterea eforturilor care vizează 

retragerea trupelor din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, constituie în prezent bariera principală 

în afirmarea neutralității permanente, deoarece această idee nu este credibilă atâta timp cât trupele străine 

staționează pe teritoriul său. Din motiv că intențiile Rusiei de a-și retrage trupele din Republica Moldova sunt 

doar declarative este necesar ca decidenții politici să revină la ideea promovării unei rezoluții ONU cu privire 

la retragerea trupelor ruse din raioanele de Est, o idee abandonată în 1993 sub presiunea Rusiei. Retragerea 

trupelor ruse și demilitarizarea Transnistriei este imperativă pentru securitatea și stabilitatea unui stat 

independent.Unele studii analitice remarcau rolul neutralității Repubicii Moldova, ce continua să furnizeze 

beneficii geostrategice Federației Ruse prin consolidarea prezenţei sale pe teritoriul Republicii Moldova, 

întărind poziția Rusiei şi în conflictul cu Ucraina. Prin menţinerea statutului de neutralitate permanentă, 

                                                             
27 A.Olaru. Statutul de neutralitate al Republicii Moldova este de rîsul găinilor – Declarație. 04.03.2014. 

http://m.noi.md/md/news/36887. (accesat la: 13.12.2020). 
28 Lideri de opinie nu impartasesc optimismul presedintelui Voronin vizavi de relansarea relatiilor cu Rusia. http://www.moldova.org/lideri-de-
opinie-nu-impartasesc-optimismul-presedintelui-voronin-vizavi-de-relansarea-relatiilor-cu-rusia-15975-rom/. (vizitat la: 25.11.2020). 
29 C. Ciurea. Criza din Ucraina şi impactul ei asupra sistemului de securitate al Republicii Moldova. Asociația pentru Politica Externă, Chișinău, 
2014, 20 p. 
30 Iu. Pîntea. Problemele neutralității permanente, în Securitatea şi apărarea naţională a Republicii Moldova, Editura ARC, Chișinău, 2002. p. 80-

81, 82. 
31 Ibidem, p. 82. 

 



Republica Moldova este lipsită de posibilitatea de a-şi asigura securitatea în cazul unei agresiuni din partea 

Rusiei. 

Un subiect sensibil rămâne recunoașterea internațională a statutului de neutralitate permanentă a 

Republicii Moldova. În acest sens, M. Mogîldea consideră că garantarea internațională a neutralității este 

unul din standardele așa-numitei politici externe echilibrate, asumată de către guvernarea actuală a Republicii 

Moldova. Un tablou definitivat în ideea de promovare a recunoașterii internaționale a statului de neutralitate 

poate fi prezentat prin a dezbate cinci subiecte de importanță majoră. Aceste aspecte cuprind următoarele: 

raporturile dintre Republica Moldovași partenerii occidentali, mai degrabă gradul de credibilitate față de 

guvernarea actuală; inconsecvența instituțiilor de stat în solicitarea privind recunoașterea neutralității; lipsa 

consensului în cadrul legislativului; opacitatea privind condițiilor de invocare a principiul neutralității 

permanente; vulnerabilitatea recurentă și după recunoașterea neutralității permanente, deoarece nu are 

capacitanța de premisă pentru evacuarea munițiilor și trupelor străine de pe teritoriul Republicii Moldova32.46 

Concluzii: Cu toate acestea, există o condiție critică la adresa Republicii Moldova împotriva 

diverselor amenințări - armata și alte instrumente de securitate în general, necesită o ajustare substanțială a 

structurilor și modelelor lor de funcționare. 

Statele ce aspiră la o poziție de actor politic suveran în relațiile internaționale trebuie să întreprindă 

măsuri în direcția asigurării securității sale șisă demonstreze capacități să plătească pentru ele. Acesta este un 

deziderat costisitor, iar în încercarea de a o promova în manieră solitară devine și mai costisitor, decât atunci 

când un stat ar adera la o înțelegere de securitate colectivă, iar în acest sens neutralitatea poate fi deveni un 

subiect destul de sensibil și peste menținerea acesteia poate plana incertitudinea. 

La etapa contemporană, statele neutre pot deveni mai degrabă consumatori de securitate, decât 

furnizori, astfel neavând capacitatea de a menține pacea și securitatea internațională, iar neutralitatea 

devenind uneori chiar un obstacol în realizarea rolului de mediator. Neutralitatea devine un element de 

realizare a interesului național la o etapă anume sau într-un anumit context, iar incapacitanța militară ar putea 

fi compensată prin sporirea nivelului de adaptabilitate privind actuala politică de securitate și apărare la noua 

conjunctură geopolitică.  
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Summary: The regional organizations such as the League of Arab States, the Organization for 

Islamic Cooperation (OIC), the Gulf Cooperation Council (GCC) and the Arab Maghreb Union (AMU) are 

important elements in promoting and supporting various forms of cooperation between Arab states, to 

promote and ensure cooperation between Member States, including in the field of insurance the peace and 

security. 

The text of this article reflects the process of ensuring peace and security in the region as a complex 

phenomenon, which includes in addition to the classic mechanisms and procedures for preventing and 

combating threats to regional security and specific intervention tools to support and promote social and 

economic reforms. and policies to ensure the involvement of all regional organizations together with local 

authorities in the process of restoring confidence and ensuring peace and security. 

Keywords: Regional Security, peace and security, League of Arab States, Organization for Islamic 

Cooperation (OIC), Gulf Cooperation Council (GCC) and the Arab Maghreb Union (AMU) 

 

Rezumat: Organizațiile regionale precum Liga Statelor Arabe, Organizația pentru Cooperare 

Islamică (OCI), Consiliul de cooperare pentru statele arabe din Golf (CCG) și Uniunea Maghrebului Arab 

(UMA) constituie un element important în sensul promovării și susținerii diferitor forme de cooperare dintre 

statele arbe, pentru promovarea și asigurarea cooperării dintre statele membre, inclusive în doemniul 

asigurării și păcii și securității.  

În textul prezentului articol este reflectat procesul de asigurare a păcii și securității în regiune drept 

un fenomen complex, care include pe lîngă mecanismele și procedurile clasice de prevenire și combatere a 

amenințărilor la adresa securității regionale și instrumente de intervenție specifice susținerea și promovarea 

reformelor sociale, economice și politice pentru asigurarea implicării tuturor organizațiilor regionale 

alături de autoritățile locale în procesul  de restabilire a încrederii și de asigurare a păcii și securității. 

 

The relations between Arab states in the first half of the twentieth century are characterized by a 

particularly complex system of economic, social, political and ideological controversies. The need to build a 

regional international structure that would serve as a platform for cooperation for all Arab states was a 

unanimously accepted idea. However, approaches to the basic form and principles of the future structure 

ranged from the idea of federalization, ie the construction of a federal state based on all Arab states to 

cooperation based exclusively on the idea of religious unity. 

Finally, the project behind the creation of the League of Arab States was the project of Egyptian 

Prime Minister Mustafa Nasser. 

He considered that only on the basis of the preliminary discussion between the Arab governments was 

it possible to carry out the project of unification of the Arab states, and that subsequent negotiations should 

be carried out at intergovernmental level and not between unofficial persons [23, p. 634]. He suggested that 

representatives of all Arab states meet to establish their positions. The Egyptian Prime Minister has taken on 

the responsibility of reaching a compromise between these positions in order to lay the groundwork for an 

agreement [25, p. 646]. 

 Following the negotiations, he succeeded in convincing Iraqi Prime Minister Nuri al-Said to abandon 

the idea of creating a single government and that it would be more profitable to establish cooperation 

between countries in segments such as defense, foreign policy, trade, education, etc. 

In such a situation, in 1943, Nasser Pasha came up with the idea of creating a preparatory committee, 

which would find a way to unite the Arabs, acceptable to all interesting parts. The meetings of the 
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Preparatory Committee began in Alexandria on 25th of September 1944 and ended on 17th of October of the 

same year, chaired by Nasser Pasha. The first meeting was attended by the prime ministers of Iraq, 

Transylvania, Syria and Lebanon. They were later joined by delegates from Saudi Arabia and Yemen. 

During the Preparatory Committee's work, contradictory topics were discussed: the creation of a 

central government, an idea supported only by Syria, a common foreign policy, which the Yemeni delegation 

considered unacceptable and the most important question about the form of interaction between states [3, p. 

512-513]. 

During the meeting, the idea of creating an alliance with a single government was rejected because 

none of the countries wanted to lose their sovereignty. The idea of a proportional representation of member 

states in any future body, which would have given Egypt and Iraq an advantage, was rejected. The binding 

nature of future organization decisions for member states has also been rejected [18, p. 219]. The binding 

nature of future organization decisions for member states has also been defined. 

In this context, the British Foreign Minister Anthony Eden, noted a new approach in the politics of 

the Arab States. The Arabs have mastered the technique of organizing modern conferences and are no longer 

children in politics, as we might expect, and on issues on which there were divergences between countries, an 

arbitrator was called to solve the problem [14, p. 529]. 

The ideal option for all countries participating in the Preparatory Committee was such an organization 

whose decisions would become binding only on the countries that adopt them and would be based on equal 

representation of Member States. Thus, this decision contains one of the main features of the future Charter 

of the League of Arab States - the non-binding nature of the decisions taken. 

On the one hand, this allows the country to pursue an independent policy, on the other hand, it 

complicates the process of consolidating the Arab world. It was decided that in no case should a foreign 

policy be allowed to be detrimental to the interests of the League or of a member state. 

The League Council had to intervene in all disputes that could lead to war between a member state of 

the League and any other member state or other power to reconcile them. 

At their last meeting, the delegates drafted the Alexandria Protocol. The main purpose of the future 

League was defined as strengthening inter-Arab ties and the activities of Arab countries for the benefit of the 

peoples and for the realization of their aspirations. Membership has been limited to independent Arab states 

wishing to join the organization. 

The objectives of the League of Arab States were: to coordinate the political plans of the Arab 

countries and to defend the independence and sovereignty of the member states. Furthermore, it was 

stipulated that in no case should a foreign policy be pursued which could affect the policy of the League or of 

a member state. 

The decisions of the League Council were to become binding on those who adopted them, unless the 

dispute between the two member states was forwarded to the members of the Council, whose role was to 

arbitrate. 

The protocol described the signatories' desire to cooperate closely in all non-political areas. A 

political subcommittee has also been set up to prepare a draft League Council charter. Thus, the emphasis 

was on cooperation between Arab countries, maintaining the sovereignty of each state. 

The protocol contained resolutions on Lebanon and Palestine. In the resolution on Lebanon, the 

delegates reaffirmed their support for the country's independence and sovereignty within its existing borders, 

which the governments of the Arab states had already recognized as a result of the Lebanese decision on an 

independent policy, the implementation of which was announced by the government of this country in its 

program of 7th of October 1943 and which was approved unanimously by the Lebanese Chamber of 

Deputies. [4] 

The Arab countries had different forms of government, each of which developed its own internal 

political system, were separated by interstate contradictions, so that the only problem that united them was 

the issue of the fate of Palestine. At the meetings of the Preparatory Committee, all Arab states spoke out on 

a united front against Jewish migration to Palestine. 

Although delegations tried to stay away from the Palestinian issue from the very beginning of the 

conference, it was clear that societies in Arab countries were waiting for the discussion on the Palestinian 



issue and decision-making. The Alexandria Protocol contained a special resolution on Palestine, adopted 

unanimously [14, p. 530]. The League Charter also contained a special annex for this territory. 

In founding the Arab League, Egypt played an important role due to its historical and political weight 

in the Arab world. The Arab League was established in 1945 in Cairo under the auspices of the Egyptian 

government. Initially, the League was made up of seven founding states that signed the founding pact: Egypt, 

Iraq, Saudi Arabia, Lebanon, Syria, North Yemen and Jordan. Gradually, the organization developed through 

the accession of other Arab states. In order to join the league, the claimant states had to comply with the 

conditions of accession provided for in the League Charter, in particular Article 1, according to which each 

independent Arab country has the right to join. Today, the League is made up of twenty-two states, including 

the Palestinian Authority. With the creation of the Arab League, the pan-Arab idea became institutionalized. 

Pan-Arabism, the maximum dimension of the consciousness of collective identity, is kept as an objective [20, 

p. 76]. 

Like all international organizations, the League has institutions that contribute to its stability. The 

central body is the League Council. The Defense Council, the Economic Council, the specialized standing 

committees (economy, culture, politics, etc.) and the specialized and autonomous agencies created in 1964 

(the Arab Labor Organization, the Postal Union, the Telecommunications Union) complete the institutional 

framework [17, p. 115]. 

In this regard, the Pact of the League of Arab States states: “The Council has the mission to decide the 

means by which the League will collaborate with international organizations that will be created in the future 

to ensure peace and security and the solution of economic and social problems” [2, art. 3 (3)]. 

Thus, the foundations for close cooperation between member states have been laid, in particular in the 

fields of economy and finance, trade relations, customs, foreign exchange, agriculture and industry, 

communications, cultural issues, nationalities, social issues and healthcare. The charter also contained two 

special resolutions: one referred to the situation in Palestine and the other to arbitrate the Arab states that had 

not yet joined the League of Arab States. The relations between member states were to be governed by the 

principle that each participant undertakes to respect the internal political system of other members of the 

League and to refrain from any action aimed at changing that system. 

An important principle, enshrined in the charter of the organization, was the non-binding nature of 

compliance with the decisions taken by the League Council. Only states that have voted for a decision are 

required to implement it. In the event of aggression or a threat of aggression against a Member State, the 

League Council may be convened at the request of that State to take protective measures. 

Since its creation, the main objectives of the Arab League have been: 

a) to protect the independence of Arab countries; 

b) to contribute to the unity of the Arab countries; 

c) to promote cooperation between Member States and the coordination of their political, economic 

and cultural actions; 

d) to defend their interests in international society and to contribute to peace between the Arab 

nations. 

The Arab League aspires to contribute to political cohesion between Arab countries, especially in 

international affairs. But the reality of Arab societies, marked by the diversity of political systems and the 

absence of a democratic structure, showed the limits of the dynamics of this policy. Despite different 

economic and military cooperation, the Arab League has not been very successful politically [7, p. 150]. 

The Muslim world includes Arab-Muslim countries and countries that are Muslim without being 

Arab. During the Cold War, integration policy in this region was not very successful due to the division 

between the Arab countries and especially between Egypt and Saudi Arabia. However, the Arab League and 

the Islamic Conference played a positive role in institutionalizing relations between their members: “despite 

the crises it has experienced during this period, all Arab international institutions have shown great resilience 

and no Member State has not sought to endanger it in order to achieve its own objectives” [10, p. 28]. 

Despite its stated objectives, the Arab League has often been hit by tensions and conflicts for both 

internal and external reasons. During the Cold War, it was marked by both unity and division, especially 

because of the Israeli-Palestinian conflict. The birth of the Jewish  state in 1948 and the defense of the 



Palestinian cause by the member states of the League is a factor generating unity among Arab countries, and 

the legitimacy of Arab involvement often comes from the intention to defend the great causes of the Arab 

world, especially Palestine [11, p. 321-322]. 

 From this perspective, the feeling of belonging to the same family emphasized the need for Arab 

solidarity, making the goal of unity both desirable and necessary. The Arab League has faced the Palestinian 

problem since its inception, calling on Palestinian structures to coordinate their efforts to deal with Zionist 

plots. 

Despite solidarity with the Palestinian cause, the League of Arab States was first divided because of 

the bipolarity of the international system that divided countries between pro-Americans and pro-Soviets. 

Then, because of the ideological and political rivalries between the Arab states that competed for the exercise 

and control of power within this structure. 

From the late 1950s and throughout the 1960s, the Syrian-Egyptian pole took the lead, and Arabism 

with a socialist and anti-imperialist content formed the dominant ideology. The League of Arab States is seen 

as an instrument in the hands of the Egyptian foreign minister [11, p. 336]. 

 Several political factors in the Middle East have contributed to the deepening of the crisis within the 

League. In 1979, due to the peace treaty signed on 26th of March 1979 in Washington by Egypt and Israel, 

Egypt was suspended from the organization by the other member states and the League's headquarters were 

transferred from Cairo to Tunis, until 1990 when it was returned to Egypt. Moreover, in 1991, Chedli Klibi, 

Secretary General of the League, resigned following the Gulf War: the attack on Kuwait by Iraq in 1990 led 

to the intervention of the international community under the auspices of the UN, but the Arab countries had 

distinct positions against this intervention.  

Thus, the main axes of the League's political actions lie in the issues: Palestinian, Lebanese and Iraqi. 

In this perspective, the League has adopted many positions hostile to Israel. In 1997, the League passed a 

resolution recommending that the 22 members freeze the normalization of relations with Israel in protest of 

the policies of the B. Netanyahu government. In March 2000, the Beirut League Ministerial Council 

demonstrated its solidarity with Lebanon vis-à-vis Israel. In the same year, in Cairo, the League condemned 

the violence of the Jewish state in the Palestinian territories. 

On the eve of the 2003 invasion of Iraq by the United States and its allies, at the annual summit of the 

Arab League, the Member States declared their refusal to take part in military action against Iraq or any other 

Arab state. A few months after the invasion of Iraq, the League implicitly acknowledged the Iraqi interim 

government, inviting it to attend the League meeting. But since 2006, with the establishment of a government 

made up mostly of Shiites and Kurds, most League countries have worried about the good relations between 

the Iraqi government and the Iranian regime. That is why in 2010, during the legislative elections in Iraq, the 

most important states of the League supported the secular tendency (Z-Allawi) against Al-Maliki considered 

pro-Iranian by some League countries. Much of this concern was related to the growing regional influence of 

the Iranian regime after 2003. 

In accordance with its founding objectives, the League contributes to reconciliation between its 

members. Thus, at the Beirut summit in March 2002, members approved the reconciliation of Iraq and 

Kuwait and unanimously adopted the Middle East peace initiative proposed by Saudi Arabia, which 

presumed a complete improvement in Arab-Israeli relations in exchange for a total withdrawal of Israel from 

the territories occupied in 1967. 

In 2007, at the Riyadh summit, the proposal drafted by Saudi Arabia was relaunched as part of the 

resolution of the so-called “reactivation of the Arab peace initiative”, but did not receive a favorable response 

from the Israeli government. 

Despite the finding of different positions, we note that the League supports the peace process between 

Palestine and Israel, even though this process is facing many difficulties. Since Hamas came to power in 

Palestine, the League of Arab States has expressed reservations about the rise of Islamists in Palestine. That 

is why he is more supportive of the secular and nationalist tendency led by Palestinian Authority President 

Mahmoud Abbas. 

Since the collapse of the Soviet Union, and especially after 11th of September 2001, some Arab 

countries have faced hostile actions by Islamist terrorists in al-Qaeda, whose strategy is to overthrow the 



Arab regimes in Saudi Arabia, Egypt, and so on, to establish an Islamic government. Bin Laden and 

Zawahiri's main goal was to provoke a war in the heart of Islam, intended primarily to provide jihadist 

militants with the opportunity to persuade and recruit new followers to establish the Islamic State through 

armed struggle.” [22, p. 14] Thus, after this event, the Arab countries strengthened their collaboration to fight 

against Islamist terrorism. 

During the Cold War, the pan-Arabism played an important role in the functioning of the League, but 

since the end of the USSR and the emergence of political Islam, this role has diminished. 

Since the beginning of 2011, some of the countries of the Arab League have been affected by riots 

and revolutionary phenomena, which have surprised most political experts. Led by dictatorial regimes, 

Tunisia, Egypt, Libya, Yemen, Bahrain and Syria are facing massive protest movements by populations 

demanding democratic change and economic reform. The Arab League did not hesitate to condemn the 

bloody repression of the population by the Libyan regime. This exceptional situation may be a historic 

opportunity for the Arab League to include the defense of democratic values and human rights in its charter 

and to demand that they be respected by member countries. 

In terms of member countries' domestic policy, the Arab League has made little effort to contribute to 

economic, social and political progress. In 2004, the League leaders pledged to promote political and 

economic reform in their states. But in practice, these reforms have not been carried out in most Member 

States, and recent events have shown how much the countries concerned need structural change in political 

and economic matters. 

One of the most important aspects of the activities of the League of Arab States was and remains the 

idea of creating a common military alliance. The Common Security Pact from 1950 for the Arab States sets 

out the main provisions for the collective security of the Arab States. In 2015, the leaders of the Arab League 

countries agreed to create a joint military force. This force will include about 40,000 elite troops, supported 

by military aircraft, warships and light artillery [1].   

The league actively intervened to strengthen Arab security, but its efforts were hampered by inter-

Arab rivalries. The League facilitated the peaceful settlement of disputes between its members, especially 

between Morocco and Mauritania; between groups in Member States such as Lebanon or Somalia and 

between members of the League and external forces such as between Libya and the United States. In this 

sense, we can say that the League acted as a regional analogue of the UN. 

The league actively intervened to strengthen Arab security, but its efforts were hampered by inter-

Arab rivalries. The League facilitated the peaceful settlement of disputes between its members, especially 

between Morocco and Mauritania; between groups in Member States such as Lebanon or Somalia and 

between members of the League and external forces such as between Libya and the United States. In this 

sense, we can say that the League acted as a regional analogue of the UN. 

The league has demonstrated its limits of intervention due to the division between its members and 

the absence of an effective collective will. No major Arab leader has been prepared to relinquish some of its 

sovereignty in favor of a common pan-Arab coercive body. In order to create an integrationist political 

structure, it is essential that the representatives of one Member State have a minimum of consideration for 

others [15, p. 51].  This division forms a major handicap for the efficiency of the League and without 

democratic management, it will not be able to contribute to inter-Arab political integration. Consequently, the 

cultural factor cannot be the only condition for pursuing a policy of regional integration in the Arab world. 

Thus, the Arab countries have managed to create a regional organization in which the interests of the 

Member States are not violated. So far, the League of Arab States is the only organization that unites all Arab 

countries, developing common approaches to the urgent problems of the Arab community, first and foremost, 

the issue of Palestine. 

The Organization for Islamic Cooperation (OIC), called until 2011 the Organization of the Islamic 

Conference is a religious organization, founded in 1969 to contribute to the solidarity between Arab and 

Muslim countries that constitute the Muslim community. According to the Islamic theory of international 

relations which is inspired by the Qur'an and the words of the Prophet of Islam, the world is divided into two 

contradictory universes: “dar al-Islam” which includes the territory of Islam where Muslims form a single 

community (UMMA) and “dar al- harb “composed of non-Muslim countries [13, p. 17-18]. 



The Organization for Islamic Cooperation is not limited to the Arab countries and it is important to 

emphasize the decisive role of Saudi Arabia in setting up the OIC, which is made up of 57 states, including 

the Palestinian Authority. This integrationist structure is open to all Muslim countries that respect the 

conditions and objectives of the organization developed in 1972. The indispensable condition lies in the 

Islamic character of the state, which can be achieved by the presence of a predominantly Muslim population 

and a constitutional recognition of Islam [16, p. 102]. 

It is headquartered in Jeddah, Saudi Arabia and is the largest organization in the Muslim community. 

The OIC is marked by the political, cultural and social diversity of its member countries. As for Islam, it is 

the driving force of this organization from a political perspective, even if Islam's relations with institutions 

and international relations are complex, because they involve the parallelization of two phenomena of a 

deeply contradictory nature - a religion that has an extramundane essence based on a transcendental 

relationship and international relations that emanate from an order of terrestrial and profane realities that 

translate into nation-state, institutions, nations and people. 

The main objectives of the OIC are defined by its status. Accordingly, the Organization must 

contribute to the following principles: 

a) to promote the strengthening of Islamic solidarity among Muslim countries; 

b) to contribute to economic, political, social and scientific cooperation between Member States; 

c) to fight to protect the dignity, independence of Muslim peoples and their national rights; 

d) to take the necessary measures to strengthen justice-based global peace and security; 

e) to participate in the coordination of actions for the protection of holy places, and 

f) to support the struggle of the Palestinian people [21, p. 126]. 

Despite its religious vocation, the OIC's actions have a political purpose which is to defend the 

interests of the Muslim world in international society. In 1979, Egypt was expelled from the organization as a 

result of the David Camps agreements, but was reinstated in 1984. The expansion of the OIC takes place 

according to the international context. Thus, after the collapse of the Soviet Union in 1991, Azerbaijan, 

Kazakhstan etc. became members, and Russia, the Central African Republic, etc. were admitted with 

observer status. 

The Islamic Conference comprises eleven specialized institutions, including the Islamic Development 

Bank, the Union of Economic Chambers and the Institute for Cultural Cooperation between Islamic States. In 

the structure of OIC, a distinction must be made between the Conference of Kings, Heads of State and 

Government and that of the Ministers of Foreign Affairs. The latter meets, in principle, once a year: “The 

Conference of Kings and Heads of State and Government is the supreme authority of the OIC which meets 

every three years to determine the policy of the OIC. “Organization for the Muslim world”. The OIC has a 

permanent secretariat based in Jeddah, and its executive body is the General Secretariat; it also has a 

permanent delegation to the United Nations and is the largest organization in the world after the UN. 

 The OIC's actions, positions and political statements are meant to achieve this goal, even if in 

practice they do not have an effective influence on political change in the areas concerned. Thus, he supports 

the Palestinians and is in favor of creating a Palestinian state. The OIC supports the Palestinian struggle 

under OLP. OIC members believe that Muslims have a deep attachment to the Palestinian people and their 

right to an independent state [6, p. 58-59]. 

Continuing its solidarity with Muslim causes, in 1980 the Organization condemned the occupation of 

Afghanistan and called on the Soviet Union to withdraw. The OIC suspended its relations with the new 

Afghan government and conditioned the resumption of diplomatic relations with the total withdrawal of the 

Soviet Union. It also called on its members not to recognize the Afghan government. [6, p. 64] 

After the collapse of the Soviet Union, some member states of the organization faced the rise of 

Islamist movements. That is why, in 1994, in Casablanca, the OIC condemned religious extremism, and in 

order to combat these movements, member countries adopted a code of conduct to improve the image of 

Islam in the world. 

Since the Iranian revolution from 1979, the relations between the Tehran regime and the Organization 

for Islamic Cooperation have deteriorated. With the victory of the “reformists” in 1997, Iran's foreign policy 

has changed and, since then, there has been an evolution of diplomatic relations between Iran and Saudi 



Arabia. That is why the 8th OIC Summit in 1997 took place in Tehran, which allowed the country to break 

out of regional isolation. Meanwhile, the OIC adopted a statement condemning the policies of the Jewish 

state in the occupied territories and reaffirming its support for the Palestinians' right to an independent state. 

With regard to the peace process with Israel, the Member States confirmed in 2002 in Khartoum the Middle 

East peace plan adopted in Beirut at the Arab League summit. In 2003, the OIC condemned US policy 

against Iraq, and member states pledged not to take part in an armed intervention against Baghdad. 

Through all these positions and statements, we note that, despite the weaknesses and differences 

between the OIC member states, the organization is active on the international stage in defense of Muslim 

countries. Even though it is an inhomogeneous structure, made up of a relatively large number of states, the 

Organization for Islamic Cooperation is one of the main regional actors, which expressly proposes in the text 

of the constituent act to strengthen peace and security at regional level, allowing Member States to use 

internal mechanisms and procedures for cooperation and negotiation in order to achieve the objectives set. 

However, the religious factor, which was the basis for the founding of this regional international structure, is 

not decisive in the process of regional integration due to the limited nature of its dynamism. 

The Gulf Cooperation Council (GCC) is a regional organization created in 1981 in a local context 

marked by the victory of the Iranian revolution. The founding countries of this organization are: Saudi 

Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, the United Arab Emirates and Oman. Saudi Arabia, which played an 

important role in the creation of the GCC, is hosting the organization's headquarters in Riyadh. 

Since its inception, the GCC has had two vocations manifested by the greed caused by oil wealth, the 

approach of the Iranian revolution, the Iraq-Iran war that make this region particularly fragile and explains 

this need for regrouping with two main goals: maintaining security and stability, ensuring economic 

development to achieve a whole in the unpredictable future [16, p. 111]. 

The objectives of the Organization, set out in its book, are “establishing a large common market 

between member countries, gradually harmonizing banking regulations, removing customs barriers, free 

movement of workers, coordinating the policies of the six states in industrial and agricultural matters, 

contributing to member countries' security and encouraging private sector cooperation [22, p. 166-167]. 

Unlike an organization such as the Arab League, marked by crisis and division, the GCC seems less 

divided, more coherent and more stable in its functioning for the following reasons: affinity between 

monarchical political regimes, relatively homogeneous socio-economic structure, geographical proximity and 

unity linguistics. This situation is also linked to the fact that, since its inception, the Council has not 

undergone any enlargement and if there were any candidates, the Council would not accept states that claim 

to be politically, culturally and economically very close to the founding states [16, p. 111]. 

The GCC is composed of a supreme council, a ministerial council and a general secretariat. The heads 

of state are part of the supreme council where they meet twice a year and determine the general policy of the 

Organization. The second body consists of foreign ministers who implement GCC policies. As for the 

General Secretariat, headed by a Secretary General appointed by the Ministerial Council, it is responsible for 

the finances of the GCC and performs administrative tasks in the management of the preparation of the work 

of the two Councils. On 31st of December 2001, the GCC leaders approved the creation of a new institution, 

the Supreme Defense Council, made up of defense ministers from the Member States. 

As mentioned, the security factor played an important role in founding this body. The Persian Gulf 

monarchies felt threatened by the regional effects of the Iranian Revolution, on the one hand, and by the Iraqi 

regime, on the other. The overthrow of the Iranian regime in 1979 and the outbreak of the war between Iran 

and Iraq in 1980 generated a series of suspicions in the security sector among the leaders of the Gulf regimes. 

This led them to join forces to create the GCC [5, p. 30]. 

The military cooperation between the member states of the organization has gradually increased and, 

in terms of security, several agreements have been signed between the member states. Following an 

attempted coup in Bahrain in 1981, an internal security agreement was reached the following year. From a 

military point of view, the armies of the Council states organize joint maneuvers and, since 1984, it has been 

decided to “form a joint deployment force under the command of a Saudi general” [12, p. 14].  This 

cooperation also includes industrial activities consisting of the manufacture of weapons and ammunition 

under the responsibility of the GCC's defense ministers. 



Since the attacks of 11th of September 2001, the GCC States have stepped up their security 

cooperation and, with that in mind, approved a pact to combat Islamist terrorism in December 2003. In 

addition, the organization opposes the Iranian nuclear project for regional security reasons. Indeed, on several 

occasions, especially in 2010, GCC members have called on the United States and the European Union to put 

pressure on Iran to abandon its plan. 

In economic and energy matters, cooperation between the GCC states has increased to create a 

common market with a single currency. To achieve this, it was necessary for the GCC states to harmonize 

their tax and customs systems. After several years of efforts, the common market opened in 2008, but the 

single currency has not yet entered into force due to differences between Member States. Thus, the creation 

of this common market is an example of trade integration in the Arab world, which distinguishes this 

organization from other regional integration institutions in the Arab world. 

The Arab Maghreb Union (AMU) is a regional organization founded in 1989 by the five Maghreb 

countries: Algeria, Libya, Morocco, Mauritania and Tunisia. This organization has an economic vocation. 

This structure also aims to contribute to economic development through a regional integration policy: “the 

long-term goal of this process is to establish a common market by gradually establishing the free movement 

of people, goods, services and capital” [19, p. 13]. 

Although this regional structure for integration purposes does not have a clearly defined objective of 

contributing to regional security, its structure, functions and objectives reflect the indirect contribution and 

the clear desire of Member States to ensure regional security as a precondition for achieving the primary 

objective, economic development and integration of the region. 

 The founders of AMU were inspired by the European model of the European Economic Community 

to set up this organization. Its creation was a response to the economic problems of the member countries. 

Another factor that contributed to the creation of AMU was the inadequacy of the dynamics of Arab 

nationalism within the Arab League. It was observed that Maghreb nationalism and the unitary inspiration of 

the peoples were strong and important assets, but not decisive [8, p. 236]. 

The conflict in Western Sahara seems to be the main stumbling block in the construction of UMA. It 

illustrates the inability of Algeria and Morocco to emerge from a relationship of mistrust, sometimes even 

hostility, from the “sand war” from 1963 [24, p. 7]. 

Due to this obstacle, AMU remains in a symbolic and theoretical stage. By this example, we see that 

there is a close link between regional integration and political cohesion between the states of a regional 

organization. Therefore, resolving the conflict in Western Sahara is the necessary condition for unblocking 

the AMU. The experience of European construction shows that economic cooperation in the framework of a 

regional integration policy can contribute to peace and economic prosperity between nations. But the basis of 

this cooperation is democracy, which ensures the success of regional integration and regional security. [9] 

Conclusions. The regional organizations such as the Organization for Islamic Cooperation (OIC), the 

Gulf Cooperation Council (GCC), the Arab Maghreb Union (AMU) are an important element in promoting 

and supporting various forms of cooperation between Arab states to promote and ensure cooperation between 

Member States, including in the field of insurance and peace and security. 

Despite the fact that several regional cooperation platforms have been built in this area, the most 

relevant in terms of promoting and ensuring respect for peace and security remains the League of Arab 

States. 

The religious, cultural, traditional and ideological factors contributed decisively to the materialization 

of the idea of building a pan-Arab structure. Due to the divergent interests at the social, economic and 

political level of the Arab world states, the process of building the League of Arab States proved to be quite 

difficult. The effectiveness of the mechanisms and instruments for implementing the objectives set for peace 

and security has been adversely affected by the lack of unity of the Member States, divergent political and 

financial interests, deeply permissive internal decision-making and the intervention of structures and interests 

of other states in the area under analysis. 

It is important to note that the process of ensuring peace and security in the region is a complex 

phenomenon, which includes in addition to the classic mechanisms and procedures for preventing and 

combating threats to regional security and specific intervention tools such as mediation negotiations between 



the parties to the conflict within the territory of a Member State or between Member States, humanitarian 

interventions both during and after armed conflict, the supporting and promoting of social, economic and 

political reforms to ensure the involvement of all local authorities in the process of establishing the 

confidence and ensuring the peace and security. 
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MECANISME ȘI INSTRUMENTE PENTRU  

ASIGURAREA SECURITĂȚII ENERGETICE 
 

Ada ȘTAHOVSCHI148 

Vasile IVAS249 

 

Rezumat: Resursele energetice au o importanță deosebită datorită constituirii energiei ca principiu 

vital al progresului economic și social. Acestea, în mare parte, stau la baza securității energetice, care de 

rând cu alte componente ale securității economice reprezintă un element important al securității generale, 

având o semnificație deosebită pentru o dezvoltare durabilă a economiei.  

Problema asigurării securităţii energetice devine deosebit de acută pentru ţările în curs de dezvoltare 

(cazul Republicii Moldova), pentru care sunt caracteristice strategii de dezvoltare economică contradictorii, 

probleme de insuficienţă sau chiar lipsă a resurselor energetice. 

Cuvinte cheie: Energie, resurse energetice, securitate energetică, politica energetica, creștere 

economică. 

 

Abstract: Energy resources are of particular importance due to the establishment of energy as a vital 

principle of economic and social progress. These are largely the basis of energy security, which along with 

other components of economic security is an important element of general security, having a special 

significance for the sustainable development of the economy. 

The problem of ensuring energy security is becoming particularly acute for developing countries (the 

case of the Republic of Moldova), for which contradictory economic development strategies, problems of 

insufficiency or even lack of energy resources are characteristic. 
 

Introducere. În condiţiile transformărilor economice profunde care au loc la nivel mondial, UE este 

direct influenţată de procesul de globalizare, astfel, devenind tot mai evident rolul energiei în procesul 

asigurării securităţii naţionale, ceea ce presupune o analiză şi previziune a performanţelor în domeniul 

securităţii energetice. 

În contextul instabilităţii economice provocate de crizele economice, susţinerea unui sector energetic 

performant şi cu o adaptare funcţională la eventualele riscuri reprezintă un pilon important al competitivităţii 

economiei naţionale.  

Resursele energetice au o importanță deosebită datorită constituirii energiei ca principiu vital al 

progresului economic și social. Acestea, în mare parte, stau la baza securității energetice, care de rând cu alte 

componente ale securității economice reprezintă un element important al securității generale, având o 

semnificație deosebită pentru o dezvoltare durabilă a economiei.  

                                                             
1 Conferențiar universitar, catedra Științe Umanistice și Limbi Moderne, Facultatea Administrație Publică, Academia Militară a Forțelor Armate 
„Alexandru cel Bun”. 
2 Masterand Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Ministerul Apărării al Republicii Moldova.  

 

 



 În contextul energetic actual știm că Europa se confruntă cu un sistem debalansat de monopolul 

rusesc al resurselor și dispunerea sistemului de transport, Rusia rămânând în continuare centrul de greutate al 

politicilor energetice europene. 

Factorii de influență asupra securității energetice. Problema asigurării securităţii energetice devine 

deosebit de acută pentru ţările în curs de dezvoltare (cazul Republicii Moldova), pentru care sunt 

caracteristice strategii de dezvoltare economică contradictorii, probleme de insuficienţă sau chiar lipsă a 

resurselor energetice. În acest context, atenuarea impactului ameninţărilor interne şi externe asupra securităţii 

energetice, cuantificarea modalităţilor eficiente de sporire a performanţei acesteia reprezintă o prioritate în 

dezvoltarea economiei statelor membre UE  şi asigurarea intereselor pe  plan regional şi mondial. În 

contextul asigurării securităţii economice naţionale, un loc aparte o ocupă cea energetică. În domeniul 

respectiv, nu sunt suficient de bine abordate aspectele legate de gradul de interdependenţă dintre 

instabilităţile economice naţionale şi mondiale şi securitatea energetică.  

Apariția unor situații de criză în sectorul energetic este rezultatul acțiunii a numeroși factori, ce pot fi 

clasificați astfel [3, p.84-85]:  

 factori naturali; 

 factori tehnico-economici;  

 factori social-politici;  

 factori ecologici.  

Principalii factorii naturali ce pot fi considerați sunt:  

   limita fizică a resurselor;  

   repartiția resurselor energetice pe glob.  

Influența factorilor tehnico-economici.  Principalii factori ce pot fi considerați din această categorie 

sunt [3, p. 88]:  

 progresul tehnic;  

 creșterea economică.  

Influența factorilor social-politici. Numărul factorilor din această categorie este mult mai mare, iar 

alegerea celor mai reprezentativi este destul de dificilă. Cu toate acestea putem menționa [3, p. 89]:  

   factorul demografic;  

   tendința de urbanizare;  

   relațiile politice și economice la nivel internațional. 

Provocările cu care se confruntă UE în domeniul energiei includ următoarele aspecte [4, p. 63-64]:  

 creșterea dependenței de importuri,  

 nivelul ridicat al prețurilor la energie și volatilitatea acestora,  

 creșterea cererii de energie la nivel global,  

 riscurile de securitate care afectează țările producătoare și pe cele de tranzit,  

 amenințările din ce în ce mai mari provocate de schimbările climatice,  

 progresul lent în ceea ce privește eficiența energetică,  

 nevoia de o mai mare transparență și de o mai bună integrare și interconectare pe piețele de 

energie.  

Aşadar, securitatea energetică reprezintă un concept complex politic, tehnic, economic, comercial şi 

social. Problemele energetice devin probleme de securitate, iar securitatea aprovizionării cu energie a devenit 

o preocupare comună a marilor actori ai acestei competiţii dinamice.  

Dezvoltarea sectorului energetic necesită formarea unui mediu de reglementare, care ar corespunde 

cerinţelor moderne manageriale, tehnice şi economice pentru activitatea eficientă a întreprinderilor 

energetice, cu elaborarea cadrului normativ şi de reglamentare independent şi transparent necesar economiei 

de piaţă.  

Republica Moldova trebuie să atragă investiții pentru a realiza conexiuneasistemului energetic 

național cu cel al statelor vecine, urmând ca în perspectivă să-și consolideze rolul de coridor de tranzit al 

energiei electrice în context regional. Pentru a reduce dependența energetică din exterior sunt necesare 

programe de valorificare mai activă a resurselor energetice netradiționale existente în ţară, în special a 



energiei de biomasă, eoliene și heliotermice. Sunt necesare campanii active de informare a cetățenilor despre 

necesitatea economisirilor de energie, precum și de investire în creșterea eficienței energetice prin reducerea 

pierderilor de energie termică și electrică.   

Instrumente și mecanisme a politicii energetice. Instrumentele privind eficiența energetică și 

asigurarea securității energetice adoptate la nivelul UE reflectă importanța tot mai mare a energiei ca 

provocare politică și economică, precum și strânsa legătură a acesteia cu domeniile de politică privind 

securitatea aprovizionării cu energie, schimbările climatice, durabilitatea, piața internă și dezvoltarea 

economică. 

În practica internațională există o gamă  de instrumente și mecanisme de implementare a strategiei 

energetice, care sînt grupate în felul următor:  

 Instrumente instituţionale, care includ instrumente  

-   legislative:includ diferite acte legislative, privind problema resurselor energetice.  

- de reglementare:includ regulamente   pentru furnizarea  şi  utilizarea  energiei electrice,  

metodologia privind determinarea  tarifelor la resursele energetice. 

 Instrumente economice: 

 - înlesniri,  

 - stimulente,  

- subsidii. 

 Instrumente de cooperare internaţională: Tratatul Cartei Energiei, Acordul de parteneriat  şi  

cooperare  între  Uniunea  Europeană  şi țările membre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Instrumente și mecanisme de implementare a politicii energetice (elaborat de autor). 

 

Instrumente de formare şi educaţie: Programul Ministerului Educaţiei şi Tineretului în domeniul 

formării şi educaţiei energetice; Programul TACIS, inclusiv subprogramul Tempus - TACIS.  

Instrumente de cercetare şi dezvoltare:  

 Programul Guvernului în domeniul cercetării;  

 Acordul de cooperare  cu  Agenţia Statelor Unite pentru  Dezvoltare Internaţională.  

Țările Uniunii Europene trebuie să-şi mobilizeze toate instrumentele pentru a contribui la eficienţa 

energiei şi pentru a se asigura că aceste instrumente corespund obiectivului competitivităţii. În situaţia 
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prezentă a energiei, sunt necesare eforturi teribile fie la nivel fiscal, fie bugetar, pentru a inversa trendurile 

prezente. 

Cercetările efectuate în domeniul securităţii energetice în condiţii de instabilitate economică mondială 

au permis formularea următoarelor concluzii:  

Securitatea energetică, ca element definitoriu al securităţii economice, este strâns legată de orice 

acţiune sau inacţiune a oricărui actor al lanţului deţinător - exploatator - producător - transportator - 

distribuitor – furnizor - consumator, legată direct sau indirect de resursele energetice, ce are ca scop o 

influenţă sau un control de natură economică sau politică. Prin urmare, riscurile la adresa securităţii 

energetice continuă să aibă un caracter permanent cu care se confruntă orice economie dependentă de resurse 

energetice externe, indiferent de gradul său de dezvoltare. 

Interdependenţa dintre resursele energetice şi economia mondială este una complexă, dinamică şi 

neliniară, iar impactul acesteia asupra stabilităţii economice este însemnat şi variat. În condiţiile în care 

securitatea energetică a devenit unul dintre factorii cheie ai stabilităţii economice a fiecărui stat, problema 

volatilităţii preţurilor la resursele energetice ocupă un loc important în asigurarea securităţii economice şi 

energetice mondiale. Şocurile petroliere au provocat daune semnificative economiei mondiale în ansamblu. 

Pentru evitarea unor asemenea dezechilibre, în lucrare au fost evidenţiați factorii care influenţează procesul 

de formare a preţurilor resurselor energetice (în special preţul petrolului) şi analizată sursa volatilităţii 

acestora.  

Ca instrument al îmbunătăţirii nivelului securităţii energetice, se propune dezvoltarea şi explorarea 

surselor de energie regenerabilă existente în ţară, în special biomasa, energia eoliană, solară şi hidraulică. 

Pentru popularizarea şi implementarea la scară mare a tehnologiilor în producerea energiei regenerabile este 

nevoie de creat un cadru normativ şi condiţii economico-financiare propice. În particular, se recomandă 

armonizarea legislaţiei naţionale cu cea europeană în privinţa utilizării energiei regenerabile şi utilizarea 

tarifelor garantate pentru producători. 

Referitor la Republica Moldova, ar trebui să atragă investiții pentru a realiza conexiuneasistemului 

energetic național cu cel al statelor vecine, urmând ca în perspectivă să-și consolideze rolul de coridor de 

tranzit al energiei electrice în context regional. Pentru a reduce dependența energetică din exterior sunt 

necesare programe de valorificare mai activă a resurselor energetice netradiționale existente în ţară, în special 

a energiei de biomasă, eoliene și heliotermice. Sunt necesare campanii active de informare a cetățenilor 

despre necesitatea economisirilor de energie, precum și de investire în creșterea eficienței energetice prin 

reducerea pierderilor de energie termică și electrică.   
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TRAFICUL ILEGAL CU MATERIALE RADIOACTIVE ȘI NUCLEARE - FACTOR 

DE AMENINȚARE ASUPRA SECURITĂȚII REPUBLICII MOLDOVA 
 

Iurie CABAC1 

 

Rezumat: În conținutul articolului sunt elucidate câteva subiecte sensibile, ce au determinat 

guvernele unor state și organizațiile internaționale să adopte regulamente și programe cu impact major, în 

vederea prevenirii riscurilor asociate traficului de materiale CBRN. Autorul consideră că deși numărul 

incidentelor în care s-a făcut uz de astfel de materiale a fost redus, totuși riscurile implicate rămân destul de 

mari, încât este indispensabil să se întreprindă acțiuni coordonate de prevenire, detectare și combatere a 

acestora. 

 Cercetătorul exprimă convingerea că armonizarea legislației naționale în domeniu cu  prevederile 

internaționale este indispensabilă, având în vedere consecințele potențiale ale materialelor CBRN asupra 

cetățenilor, precum și efectele sale economice și ecologice. 

 Cuvinte-cheie: Materiale radioactive și nucleare, trafic ilegal, CBRN, securitate națională, riscuri, 

amenințări, frontieră, Uniunea Europeană. 

 

Summary: The content of the article highlights some sensitive issues that have led some governments 

and international organizations to adopt regulations and programs with major impact, in order to prevent 

the risks, associated with trafficking in CBRN materials. The author considers that although the number of 

incidents in which such materials have been used was reduced, the risks involved remain high enough that 

coordinated prevention, detection and control action is essential. 

The researcher believes that the harmonization of national legislation in the field with international 

provisions is indispensable, given the potential consequences of CBRN materials on citizens, as well as its 

economic and environmentaleffects. 

 

Introducere. Actualitatea temei este determinată de transformările ce au loc la nivel regional și 

global, prin mișcarea necontrolată a materialelor radioactive și nucleare, proces generat de diverse motive. 

Traficul ilegal cu materiale radioactive și nucleare devine astăzi una din caracteristicile fundamentale ale 

unei lumi în proces de globalizare. Cererea de materiale radioactive și nucleare pe piața neagră rămâne a fi 

evidentă în domeniul creării „bombelor murdare” și altor acțiuni meschine de către mișcările teroriste. Astfel, 

cererea existentă oferă un impuls semnificativ pentru apariția ofertelor din partea traficanților cu materiale 

radioactive și nucleare și pentru atracția persoanelor cu statut social nefavorabil ce se află în căutarea 

veniturilor considerabile în timp scurt, indiferent de legalitatea acestora. Cu toate acestea, în rezultatul 

politicilor defectuoase în domeniul traficului ilegal cu materiale radioactive și nucleare, acestea au favorizat 

traficul ilegal cu materiale radioactive și nucleare. 

 Actualitatea studiului bazat pe evenimentele ce au loc la nivel mondial, în ultima perioadă, rezidă în 

necesitatea aprofundării procesului și formelor de cooperare între state, bazate pe dreptul internațional în 

vederea prevenirii și combaterii traficului ilegal cu materiale radioactive și nucleare, aspect deocamdată, 

neelucidat într-o formă clară în domeniul legislativ la nivel național, regional și internațional, prin urmare, 

fac obiectul temei de cercetare alese a fi de mare actualitate. 

 În pofida faptului că majoritatea experților împărtășesc ideea conform căreia, pentru a „reuși” să 

producă astfel de materiale și să le utilizeze în atacurile lor, teroriștii trebuie să depășească dificultăți 

considerabile și, prin urmare, probabilitatea de a se produce astfel de atacuri este destul de redusă, este 

evident că nicio autoritate publică nu își poate permite să ignore această amenințare, având în vedere 

consecințele potențiale uriașe asupra vieții umane, precum și efectele economice ale acestei amenințări.     

                                                             
1 Masterand Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, comisar principal Ministerul Afacerilor Interne. 

 



 De asemenea, printre experți există un consens cu privire la necesitatea de a se lua în considerare cu 

deosebită atenție eventualitatea unui atac de proporții oarecum mai reduse, întrucât efectele psihologice, 

medicale și economice asupra populației ar fi major, chiar și în cazul unui atac la scară redusă, în care ar fi 

utilizate astfel de materiale.  

 În prezent, abordarea problemei privind accesul teroriștilor la materiale CBRN este considerată o 

prioritate esențială pentru Republica Moldova. Acest lucru este confirmat de necesitatea adoptării Strategiei 

naţionale de neproliferare a armelor de distrugere în masă și de reducere a riscurilor provenite de la 

amenințările chimice, biologice, radiologice și nucleare la nivel național, Strategia Uniunii Europene de 

combatere a terorismului, adoptată de Consiliu la 1 decembrie 2005, și de Strategia UE de combatere a 

proliferării armelor de distrugere în masă și a vectorilor acestora (WMD), adoptată de Consiliul European la 

12 decembrie 2003250. În plus, în 2007 Consiliul JAI a adoptat concluziile specifice care au evidențiat 

necesitatea de a se întreprinde în continuare acțiuni la nivelul UE cu privire la securitatea CBRN351. 

 Metodologie: Suportul metodologic în realizarea studiului a fost asigurat de documente relevanteși 

date empirice. Cercetarea se distinge prin aplicarea unor metode de investigație, care au elucidat aspecte 

relevante în asigurarea securității naționale și regionale, cu accent pe domeniul traficului ilegal cu materiale 

radioactive și nucleare.  

 Metoda sistemică a facilitat analiza fundamentată pe o serie de elemente și factori, particularități și 

relații raportate la fenomenul traficului ilicit cu materiale radioactive și nucleare și combaterea acestuia. 

Recursul la un demers sistemic a determinat identificarea interacțiunii dintre o serie de variabile exogene și 

endogene cu impact asupra nivelului securității pe dimensiunea socială, ca o cerință indispensabilă atât 

pentru asigurarea securității naționale a Republicii Moldova, cât și a statelor din Estul Europei, aplicând 

prevederile cadrului normativ național și european ca instrument-garant în asigurarea securității.Metoda 

comparativă a contribuit la analiza problemei supuse cercetării prin prisma abordărilor conceptual-teoretice și 

a experiențelor altor state în acest domeniu, care deja sunt implementate sau urmează să fie preluate de 

Republica Moldova. Aplicarea acestei metode a facilitat confruntarea unor elemente comparabile, precum și 

modalitatea de abordare a componentelor identice sau divergente, prezente în conținutul cadrului normativ 

national și a celui internațional în domeniu. Metoda analizei și sintezei a permis studierea mai riguroasă atât a 

cazurilor izolate, cât și a evenimentelor de anvergură legate de traficul ilegal cu materiale radioactive și 

nucleare. Prin aceste metode au fost reliefate problemele esențiale cu referire la situația de ansamblu și de 

context, la elementele definitorii și structurile implicate în asigurarea securității naționale pe dimensiunea 

socială și combaterea traficului ilicit cu materiale radioactive și nucleare în vederea formulării concluziilor 

pertinente în procesul decizional. 

Funcționarea instrumentelor legale la nivel național în sfera combaterii traficului ilegal de 

materiale radioactive și nucleare: avantaje, vulnerabilități și lacune: Republica Moldova are 

responsabilitatea de a-și proteja cetățenii împotriva amenințărilor în domeniul CBRN prin diferite măsuri și 

prin implicarea unor autorități competente într-o mare varietate de domenii. La locul unui incident, primele 

care sunt obligate să apară vor fi forțele polițienești, cele de protecție civilă și serviciile medicale, iar cu 

ajutorul ambulanțelor, spitalelor și pachetelor de măsuri pentru combaterea efectelor va trebui să se asigure 

asistența medicală de urgență și îngrijirea ulterioară. Se va face apel, de asemenea, la organismele naționale 

de investigație criminalistică pentru stabilirea cauzelor unui incident și pentru a-și aduce contribuția la 

identificarea autorilor unui atac intenționat, în cazul în care se produce. La nivel regional, statele sunt relativ 

bine pregătite pentru a face față unei amenințări în domeniul CBRN și toate au stabilit propriile soluții pentru 

o bună coordonare și pentru a face față celorlalte provocări pe care le reprezintă prevenirea, detectarea și, în 

ultimă instanță, contracararea la nivel național a unui incident produs în domeniul CBRN.  

În această ordine de idei, întru asigurarea conformitățiilegislației naţionale la cerințeleRezoluției 1540 

a Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite, acordurile internaționale în domeniul neproliferării armelor de 

distrugere în masă și CBRN la care Republica Moldova este parte, documentele UE în domeniu și 
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implementarea prevederilor acestora la nivel național, este necesar să fie adoptată Strategia națională de 

neproliferare a armelor de distrugere în masă și de reducere a riscurilor provenite de la amenințările chimice, 

biologice, radiologice și nucleare a RM. 

Adoptarea Strategiei se argumentează prin necesitatea consolidării relațiilor și participării 

consecvente în activitatea organizațiilor mondiale, regionale și subregionale relevante (ONU, OSCE, 

Consiliul Europei, OCEMN, SEECP, ICE, GUAM etc.) pentru promovarea intereselor și priorităților 

naționale, îmbunătățirea imaginii și sporirea credibilității Republicii Moldova în cadrul acestora și pe arena 

mondială, precum și asigurarea sprijinului necesar în realizarea obiectivelor strategice de modernizare a țării. 

 Principalele domenii de acțiunepentru a se asigura securitatea în domeniul CBRN sunt:prevenirea, 

detectarea, pregătirea pentru intervenție și răspunsul, remedierea (diminuarea) și comunicarea. Informarea 

cu regularitate a publicului și ridicarea conștientizării publice privind pericolele proliferării AMD 

șiamenințările CBRN constituie parte intrinsecă a acțiunilor de prevenire. Prin informarea la timp a 

cetățenilorcrește nivelul încrederii în organele administrației publice din partea populațieiși se diminuează 

riscul implicării persoanelor fizice sau juridice în acțiuni ilicite cu materiale CBRN. Ca parte a acțiunilor 

concertate pentru ridicarea conștientizării publice, un accent separat se va pune pe educația tinerei generații 

referitor la pericolele  proliferării armelor de distrugere în masă, a amenințărilorși riscurilor chimice, 

biologice, radiologice și nucleare. 

 Autoritățile publice competente care își realizează atribuțiile funcționale în domeniul prevenirii, 

detectării, răspunsului, atenuării și informării452sunt: Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene; 

Ministerul Economiei și Infrastructurii (Serviciul control al circulației mărfurilor cu dublă destinație, ANTA, 

AAC, Căpitănia Portului Giurgiulești, CFM); Ministerul Afacerilor Interne (IGSU, IGPF, IGP); Ministerul 

Sănătății, Muncii șiProtecției Sociale (ANSP, Instituții medicale specializate); Ministerul Agriculturii, 

Dezvoltării Regionale și Mediului (Sectorul agriculturii, ANRANR, ANSA, Inspectoratul pentru protecția 

mediului șiagențiile de mediu);Ministerul Apărării;Ministerul Finanțelor (Serviciul Vamal); Serviciul 

Informații și Securitate; Procuratura Generală;Autoritățile publice locale; Infrastructura de Prim 

răspuns;Ministerul Educației, Culturii și Cercetării;Academia de Științe a Moldovei; Instituții de cercetări 

științifice de profil. 

 Evaluarea situației la nivel național privind prevenirea proliferării armelor de distrugere în masă și a 

riscurilor șiamenințărilor CBRN553relevă că riscurile în acest domeniu sunt generate de:situația geopolitică 

instabilă și tensionată în regiune; prezenta pe teritoriul tarii a trupelor și arsenalului militar străin și a forțelor 

militare separatiste;impactul crizei din Ucraina asupra securitățiiregionale, siguranțeișisecurității fizice 

CBRN; capacitățile tehnice sub nivelul standardelor șicerințelor moderne de asigurare a pregătirii și 

răspunsului; capacitățile limitate de executare a misiunilor de supraveghere a spațiului aerian; lacunele în 

cadrul legal și normativ; absența unui concept actualizat de comunicare;sensibilizarea opiniei publice;lista 

neactualizată a mărfurilor strategice conexe amenințărilor la adresa securității naţionale; insuficiența sau lipsa 

de personal în instituțiile naţionale responsabile de domeniu, precum și formarea profesională 

necorespunzătoare a personalului implicat în acțiuni de prevenire și răspuns la pericolele șiamenințările 

CBRN; evidența de stat, protecția fizică și controlul deficient al substanțelor și materialelor CBRN, al 

obiectivelor de stocare, procesare si utilizare a acestora; capacitățile limitate de a face fată tehnologiilor 

emergente654care pot fi utilizate cu scopuri ilicite;lipsa unui plan național de prim răspuns la evenimentele 

CBRN, la nivel de act normativ integrat;lipsa unei autorități naţionale de reglementare a activităților 

laboratoarelor care lucrează cu agenți microbieni și toxinele lor; lipsa unei autorități naţionale de 

reglementare a activităților chimice;activități neautorizate care implică agenți patogeni sub control (de ex. 

antraxul, botulismul, pesta, salmonella, etc.); criminalitatea organizată, pericolul  sustragerii și 

comercializării ilicite de către organizațiile teroriste a produselor conexe proliferării armelor de distrugere în 

masă, teritoriul Republicii Moldova fiind utilizat în scop de tranzit. 
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  Analiză  situației în domeniul riscurilor, amenințărilorșivulnerabilităților radiologice și nucleare 

relevă o multitudine de cauze care sporesc riscul de achiziționareși răspândire neautorizată a materialelor 

radiologice și nucleare (RN) sau a tehnologiilor pertinente proliferării armelor RN: ascendența fenomenului 

de trafic ilicit cu materiale nucleare și radioactive. Tentativele din  ultimii ani denotă  prezenta traficului ilicit 

cu materiale nucleare și radioactive în Republica Moldova; sporirea probabilității acțiunilor ilicite conexe 

utilizării tehnologiilor și materialelor radioactive sau nucleare din contul majorării numărului de operatori în 

domeniul respectiv;insuficiențași subaprecierea protecției fizice, inclusiv a securității cibernetice a 

obiectivelor RN, a infrastructurii critice din sectorul industriei radiologice și nucleare; criminalitatea 

organizată transfrontalieră reprezintă, pe fondul situațieimenționate, un spațiu de interes geostrategic, care 

demonstrează tendința transformării într-o zonă de tranzit șidestinație intermediară a unor activități 

infracționale grave, caracterizându-se în deosebi prin trafic ilegal de materiale nucleare și radioactive, 

echipamente pertinente proliferării armelor RN; capacitățile reduse pentru asigurarea unui  control eficient al 

traficului de mărfuri, la compartimentul materialelor RN, la frontiera de stat, precum și zona între regiunile 

de pe ambele maluri ale râului Nistru; prezenta riscului provenit de la sursele radioactive orfane sau 

nedeclarate; nivelul inadecvat de pregătire și a culturii securității fizice nucleare a personalului încadrat în 

activități cu materiale nucleare și radioactive;absențacondițiilor optime de perfecționare a responsabililor de 

utilizare în siguranță a materialelor nucleare și radioactive din cadrul entităților autorizate;procesul dificil de 

acreditare a laboratoarelor de expertiză nucleară;necorespunderea penalităților administrative și răspunderii 

penale prevăzute de cadrul legal existent în conexiune cu gravitatea crimelor săvârșite din acest domeniu. 

 În ansamblu, aceste lacune produc la nivel național un management defectuos al procesului de 

combatere a traficului ilicit a materialelor RN și a echipamentelor proliferării armelor RN. 

 La baza elaborării proiectului Strategiei naţionale de neproliferare a armelor de distrugere în masă și 

de reducere a riscurilor provenite de la amenințările chimice, biologice, radiologice și nucleare a Republicii 

Moldova, a stat Strategia UE de combatere a proliferării armelor de distrugere în masă și a vectorilor acestora 

(WMD), adoptată de Consiliul European la 12 decembrie 2003755. Deasemenea, grupul de lucru s-a inspirat 

și din Strategiile naționale de reducere a amenințărilor chimice, biologice, radiologice și nucleare a Canadei 

și a Georgiei. 

  Strategii de consolidare a capacităților de contracarare și de eradicare a impedimentelor în 

combaterea traficului ilegal de materiale radioactive și nucleare: Adoptarea Strategiei naţionale de 

neproliferare a armelor de distrugere în masă și de reducere a riscurilor provenite de la amenințările chimice, 

biologice, radiologice și nucleare, este o necesitate dictată de situația zilei de azi, deoarece ea stabilește 

scopuri, obiective șiacțiuni menite de a: 

  -  preveni și contracara proliferarea armelor de distrugere în masă; 

 - diminua riscurile șiamenințările chimice, biologice, radiologice și nucleare (CBRN) și a preveni 

utilizarea ilegală a materialelor CBRN; 

 - consolida capacitățile naţionale în vederea pregătirii și răspunsului la situații de urgență și de criză 

cu impact CBRN. 

  Deși Republica Moldova niciodată nu a produs, achiziționat, deținut arme de distrugere în masă, 

riscurile majore provenite de la stocurile considerabile de substanțe / materiale chimice, biologice, 

radiologice și nucleare rămase din trecutul istoric, rămân iminente.Insuficiența  controlului din partea 

autoritățilorconstituționale ale Republicii Moldova pe segmentul transnistrean al frontierei moldo-ucrainene 

favorizează, pe de o parte, contrabanda cu mărfuri, afectând grav securitatea economică a tarii, iar pe de altă 

parte, creează condiții pentru criminalitatea organizată transfrontalieră și traficul ilicit de arme, droguri 

șiființe umane.856 

  Scopul Strategiei constă în consolidarea capacităților de asigurare a securității naţionale relevante 

pericolelor șiamenințărilor provenite de la armele de distrugere în masă (ADM) și CBRN și contribuția la 

fortificarea securității la nivel regional, astfel încât Republica Moldova să fie sursă de stabilitate și securitate. 
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Obiectivul general al Strategiei rezidă în crearea unui sistem național eficient de management al riscurilor și 

urgențelor (crizelor) potențiale în domeniul proliferării ADM și CBRN, inclusiv a consecințelor acestora 

întru asigurarea securității statului și a populației.957 

  Măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor stabilite în proiectul Strategiei naţionale de 

neproliferare a armelor de distrugere în masă și de reducere a riscurilor provenite de la amenințările chimice, 

biologice, radiologice și nucleare a Republicii Moldova sunt reflectate în proiectul Planului de acțiuni pentru 

implementarea Strategiei. 

 Conceptul Operațiunilor la detectarea radiațieișireacțiainițială în Republica Moldova (CONOPS) este 

un act interdepartamental elaborat sub egida AgențiaNațională de Reglementare a Activităților Nucleare și 

Radiologice (ANRANR), care conține rolurile fiecărei pârți participante la procedurile de răspuns în cazul 

situațiilor de trafic ilicit ale materialelor radioactive și nucleare.CONOPS cuprinde rolurile 

șiresponsabilitățile pertinente pentru pârțile interesate implicate în funcționarea echipamentului de securitate 

nucleară după ce a fost pe deplin implementat în Stat. CONOPS constituie baza pe care au fost fundamentate 

procedurile de operare standard și Programul de Instruire, caracteristice circumstanțelor și nevoilor 

operaționale ale părților interesate.Părțile interesate responsabile identificate și angajate în acest sens sunt 

următoarele organizații:Serviciul Vamal;Inspectoratul General al Poliției de Frontieră;AgențiaNațională de 

Reglementare a Activităților Nucleare și Radiologice;Inspectoratul General pentru Situații de Urgență. 

 Un alt instrument de prim-răspuns la detectarea radiațieișireacțiainițialăreprezintă Regulamentul cu 

privire la mecanismul de prim-răspuns la evenimente nucleare sau radiologice conexe surselor radioactive 

orfane, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 506 din 15 iulie 2020.10 58 Regulamentul menționat, 

completează prevederile CONOPS-ul, în scopul instituirii unui nou mecanism de cooperare și acțiune între 

organele publice ale statului în vederea evitării / eliminării unor evenimente radiologice sau nucleare, prin 

stabilirea responsabilității pentru fiecare autoritate implicată și a unei scheme de cooperare între acestea, fiind 

respectate cerințele legale privind asigurarea transparenței în procesul decizional, stabilite în Legea 

nr.239/2008.1159 

 Regulamentul cu privire la mecanismul de prim-răspuns la evenimente nucleare sau radiologice 

conexe surselor radioactive orfane asigură transpunerea selectivă a Directivei 2013/59/Euroatom referitoare 

la cerințele privind educația, formarea și informarea în domeniul protecției radiologice, evaluarea dozelor în 

caz de expunere accidentală, precum și referitoare la situațiile de expunere de urgență și sursele radioactive 

orfane.Regulamentul are ca obiectiv stabilirea unei abordări unitare de răspuns, evaluare a riscurilor, 

investigare, intervenție și constrângere în cazul evenimentelor nucleare și radiologice legate de posesia 

neautorizată a materialelor radioactive sau nucleare cât și în cazuri de depistare a surselor radioactive orfane.  

 Concluzii: 

 1. Abordarea problemei privind accesul teroriștilor la materiale CBRN este considerată o prioritate 

esențială și pentru Republica Moldova, acest lucru fiind confirmat prin adoptarea Strategiei naționale de 

neproliferare a armelor de distrugere în masă și de reducere a riscurilor provenite de la amenințările chimice,  

biologice, radiologice și nucleare la nivel național. 

 2. La frontiera de stat a Republicii Moldova au fost identificate următoarele măsuri necesare de a fi 

întreprinse pentru diminuarea acestui risc: supravegherea sporită a frontierei de stat pe direcțiile de risc; 

înzestrarea Punctelor de Trecere a Frontierei de Stat cu portale de detectare a materialelor radioactive și 

nucleare la frontiera de stat a Republicii Moldova; atenția sporită la aflarea nejustificată în preajma frontierei 

de stat sub diferite pretexte ale persoanelor din localitățile din zona de frontieră;crearea unor itinerare de 

patrulare a frontierei de stat pe sectorul „verde” imprevizibile pentru potențialii traficanți, ținându-se cont de 

informația operativă deținută și de sectoarele cu risc sporit;utilizarea eficientă a informației prealabile cu 

caracter operativ; colaborarea cu organele de supraveghere a frontierei din statul vecin în cazurile depistării  
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cazurilor sau deținerii informației despre careva activități suspecte în zona de frontieră; informarea populației 

din zona de frontieră și atragerea acesteia în vederea asigurării sprijinului acestora pentru a semnala 

reprezentațiilor Poliției de Frontieră despre careva activități suspecte în zona de frontieră.  

3. Constatăm că majoritatea statelor din comunitatea internațională, în special din Uniunea 

Europeană, sunt interesate în securizarea frontierelor, adoptând un cadru normativ funcțional în scopul 

asigurării stabilității și bunei guvernări în vecinătatea sa.  

4. Rămâne indispensabilă luarea de poziție din partea autorităților față de faptul că grupările criminale 

specializate în traficul ilegal cu materiale radioactive și nucleare se adaptează cu rapiditate la schimbările 

intervenite la nivelul structurilor de aplicare a legii, modificările legislative, precum și deschiderea unor noi 

rute de transportare sau a celor mai puțin costisitoare, din punct de vedere financiar, precum și a unor noi 

puncte de trecere a frontierei. 
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CONTRIBUȚIE LA CONSOLIDAREA MORALULUI MILITARILOR  

REPUBLICII MOLDOVA  
 

Aurelian LAVRIC160 

 

Rezumat: În cei 30 de ani de existență a Republicii Moldova, autoritățile de stat au depus eforturi în 

vederea constituirii unei armate bine pregătite. Fiind un stat mic, RM este condamnată să adopte abordarea 

lui Ștefan cel Mare, pe care bine a descris-o istoricul rus N.M. Karamzin: „cu mijloace puţine, făcând fapte 

mari”. Una dintre resursele extraordinare a Domnitorului a fost moralul trupelor moldovenești, însuflețit de 

misiunea Statului Moldovenesc, formulată de Ștefan cel Mare: „Moldova este poarta Creștinătății”, pe care 

                                                             
1 Doctor, conferențiar universitar, Agenția pentru Știință și Memorie Militară a Ministerului Apărării, municipiul Chișinău. 



moldovenii au apărat-o. Și la etapa contemporană, fără un moral ridicat, este greu de admis că o armată 

poate face față cu brio provocărilor de securitate.  

Cuvinte cheie: Moral, consolidare, educație patriotică, valori tradiționale, Republica Moldova.  

 

Abstract: In 30 years of existence of the Republic of Moldova, the state authorities have made efforts 

to establish a well-prepared army. Being a small state, the Republic of Moldova is doomed to adopt the 

approach of Stephen the Great, well described by the Russian historian N.M. Karamzin: "with few means, 

doing great deeds". One of the extraordinary resources of the Ruler was the morale of the Moldovan troops, 

enlivened by the mission of the Moldovan State, formulated by Stephen the Great: "Moldova is the gateway 

to Christianity", which the Moldovans defended. At the contemporary stage as well, without a high morale, it 

is difficult to admit that an army can successfully meet security challenges.   

 

Introducere. Conform dicționarului explicativ al limbii române (DEX), al doilea sens al noțiunii 

moral, ca substantiv, este: „II. S. n. 1. Ansamblul facultăților sufletești și spirituale. 2. Stare afectivă, 

dispoziție sufletească temporară care privește puterea, dorința, fermitatea de a suporta pericolele, oboseala, 

dificultățile. ♦ Curaj, tărie sufletească. ◊ Expr. A ridica moralul (cuiva) = a îmbărbăta (pe cineva). A(-i) 

scădea (cuiva) moralul = a (se) demoraliza, a (se) descuraja. - Din lat. moralis, -e, fr. moral” [3]. Moralul 

este o resursă de o importanță capitală pentru armatele țărilor lumii. Calitatea acțiunii militare este în directă 

dependență de moralul actanților militari. Este o aserțiune care nu necesită multe argumente, aceea că: o 

armată constituită din militari (ofițeri și ostași) cu un moral ridicat are mai multe șanse să fie victorioasă 

(desigur, nu poate fi exclusă importanța altor componente: comandament competent, dotare tehnică modernă 

ș.a.).   

Este interesantă expresia folosită de reputatul cercetător american în domeniul Studiilor de Securitate, 

Zbigniew Brzezinski, care vorbește despre amenințări „la adresa moralului americanilor” [1, p.22]. Într-

adevăr, moralul - atât al unei armate, cât și al unei națiuni – este un element ce trebuie securizat, respectiv 

este necesar de vegheat la asigurarea securității sale permanent. Moralul unei națiuni/țări este precum 

sistemul său de imunitate: dacă are un sistem de imunitate sănătos (ridicat), țara poate sa facă față 

provocărilor, are capacitate de reziliență [7]. Chiar dacă mai pierde câte o bătălie, își revine și câștigă 

războiul. Încă în lucrarea lui Sun Țzî „Arta războiului” este menționată ideea că într-un război prima sarcină 

este de a demoraliza inamicul, inclusiv prin înșelăciune și manipulare. În istorie sunt cunoscute cazuri, când 

în timpul războiului ostași demoralizați, care intrau în panică, erau executați la ordinului propriului 

comandant, pentru ca să nu fie transmită frica și panica și ceilalți ostași. Din acest fapt deducem, că pe timp 

de război sunt mai prețioși câțiva ostași cu un moralul ridicat – cu duh combativ, decât mulți ostași, dar 

demoralizați și lipsiți de duhul de învingători. Moralul este legat de speranță, de încredere în forțele proprii, 

în victorie, de starea de calm și luciditate. Atunci când ostașii unei armate încep să-și piardă speranța - este 

semnul căderii moralului, a intrării în panică și a dezordinii care se stabilește cu repeziciune.   

Despre imporanța moralului unei armate/țări putem deduce din aprecierea istoricului rus N.M. 

Karamzin cu privire la Ștefan al III-lea al Moldovei: „Ştefan cel Mare a îndrăznit să scoată spada împotriva 

temutului Mehmed al II-lea şi datorită falnicelor victorii obţinute asupra numeroaselor armate turce, el şi-a 

înscris numele în istoria marilor eroi; hotărât în primejdii, tare în nenorociri, modest în fericire, el era mirarea 

regilor şi popoarelor, cu mijloace puţine, făcând fapte mari” [6]. Domnitorul Ștefan cel Mare a rămas în 

istorie ca o personalitate care a reușit să construiască un stat robust - Principatul Moldovei, rezilient, care a 

făcut față provocărilor venite din exterior, în mare măsură datorită moralului ridicat al trupelor militare 

moldovenești - o resursă pe care voievodul a folosit-o excelent.  

Ce poate mobiliza o armată națională/națiune? Cum trebuie ridicat moralul unei armate/națiuni? Sunt 

întrebări care trebuie să preocupe autoritățile de stat și comunitatea științifică din domeniul Studiilor de 

Securitate și Apărare a oricărei țări care dorește să supraviețuiască, să-și asigure securitatea și dezvoltarea 

(prosperarea) și să se afirme ca un actor respectat pe arena mondială. Sunt mai mulți factori care contribuie la 

ridicarea moralului, la mobilizarea unei armate/națiuni: 

1. Patriotismul: dragostea de Neam și Țară. Care este mobilul unui comportament victorios al unei 

armate? Conform DEX, noțiunea mobil semnifică: „S. n. Cauză determinantă a unei acțiuni; impuls, imbold, 



scop, obiectiv”. Un comportament victorios este rezultanta dragostei de Neam și Țară, care este mobilul unei 

armate. O armată constituită din patrioți, care își iubesc Patria și sunt gata să se jertfească pentru ea, poate fi 

învingătoare. Patriotismul este rezultatul educației patriotice, începută în familie și continuată în instituțiile 

de educație de toate nivelurile. Educația patriotică trebuie să continue și în armată.  

2. O identitate puternică: atunci când un popor știe cine este, de unde vine (își cunoaște istoria) și spre 

ce se îndreaptă (care sunt obiectivele ce le are de îndeplinit), membrii săi vor avea un moral ridicat. O 

conștiință națională puternică este o sursă a energiei care contribuie la victoriile unei armate. O criză a 

identității, care nu este gestionată eficient, este o cauză sigură a descompunerii unui organism etnic și statal.   

3. Formularea unei misiuni a țării și depunerea de eforturi în vederea îndeplinirii sale. Este cunoscută 

misiunea Principatului Moldovei pe care o asumase în numele țării sale domnitorul Ștefan cel Mare: apărarea 

Creștinătății - adică a Europei de atunci, de semiluna turcească [8].   

4. Contribuie la menținerea unui moral ridicat formularea și asumarea unei idei naționale (statale) - 

ea va contribui la consolidarea societății și a legăturii dintre conducerea politică și militară pe de o parte și 

societate, pe de alta. Când într-o societate se realizează coeziunea, concordia societală – se poate spune că 

este asigurată securitatea societală. O societate caracterizată de solidaritate națională va putea fi victorioasă 

și va fi respectată de alte națiuni. 

5. Educația ideologică. Experiența din perioada sovietică, cea a folosirii unor responsabili de educația 

ideologică sau politică în armata sovietică poate fi utilă și în prezent, dar în baza unei alte ideologii, a altor 

valori. Întemeierea ideologică a acțiunilor militare întotdeauna a fost o activitate care a dat un randament 

puternic. În armata sovietică era promovată ideologia comunistă, a statutului dominant al clasei muncitoare, a 

internaționalismului proletar, a eliberării oamenilor muncii din întreaga lume. În armatele occidentale (a 

SUA, Regatului Unit, Franței etc.) este promovată până în prezent ideologia drepturilor omului. În RM poate 

fi adoptată și promovată o ideologie a valorilor tradiționale, principalele dintre care sunt: Biserica, familia, 

slujirea Patriei (a aproapelui și a națiunii) – solidaritatea națională, cea care a fost atât de bine menținută de 

poporul evreu și datorită căreia acest popor s-a păstrat milenii la rând, chiar neavând un stat.     

6. O cauză justă: atunci când un stat nu desfășoară o politică agresivă, de cucerire a unor teritorii 

străine - ale altor popoare și state, ci își canalizează eforturile pentru apărarea Patriei, militarii săi vor avea un 

moral ridicat. O astfel de cauză însuflețește ostașii unei armate naționale. Războaiele care s-au desfășurat de-

a lungul istoriei pot fi calificate ca juste și injuste raportat la părțile implicate. În lucrarea sa „Morala divină 

și firească”, preotul Vasile Garbuz s-a referit la teologul creștin Origen: „Origen a expus esența înțelegerii 

creștine a războaielor și atitudinea sa față de ele. Deoarece este foarte clar că oamenii care duc războaie [de 

cucerire, injuste, notă A.L.] îndeplinesc voința diavolului, dar nu a lui Dumnezeu. Dar diavolul este o ființă 

răufăcătoare, împotriva lui n-au putere nici bombele atomice. Cea mai puternică armă împotriva diavolului 

este rugăciunea, pe care și o aplică creștinii” [4, p. 202]. Moralul unor trupe militare este strâns legat de 

morală: dacă au conștiința că războiul la care participă este just sub raport moral, este în acord cu legile 

dumnezeiești, militarii vor avea un moral ridicat. Or, pe cei care slujesc o cauză justă îi ajută și forțele divine, 

așa cum reiese din letopisețele moldovenești, care prezintă istoria Principatului Moldovei din Evul Mediu. 

Conștiința religioasă, însoțită de o bună pregătire fizică, de voință puternică și luciditate, sunt elementele 

importante, care contribuie la buna exercitare a atribuțiilor sale de către militarii unei armate naționale.    

7. Un factor important pentru menținerea unui moral ridicat este crearea și menținerea unei atmosfere 

frățești în mediul militar (într-o armată națională). De asemenea, atunci când există respect în societate 

pentru statutul de militar, persoanele angajate în acest domeniu vor avea un moral ridicat. Un bun exemplu în 

acest sens sunt SUA, unde militarii sunt asigurați cu o infrastructură de invidiat. Spitalele militare sunt cele 

mai performante. Președinții americani se tratează, în caz de nevoie, în spitalul militar din Washington. 

Salariile militarilor americani sunt dintre cele mai mari. Pachetul social este atractiv (inclusiv pensia pe care 

militarul o primește când trece în rezervă).  

8. Încă un factor este asigurarea unui echilibru emoţional ala militari (faptul de a fi mulțumiți, fericiți 

în limitele condiției umane). Există mai multe elemente, care contribuie la menținerea echilibrului emoțional: 

a) Satisfacerea necesităţilor emoţionale. Aceasta este legată de secreţia serotoninei în ființa umană - 

ceea ce îl face pe om fericit indiferent de ceea ce se întâmplă în exterior (indiferent de greutățile cu care se 

confruntă; mai mult, starea de fericire interioară îl ajută să înfrunte toate greutățile din mediul înconjurător). 



Evident, aici nu este vorba de consumul de alcool și droguri, consum care l-ar face inconștient. Dimpotrivă, 

echilibrul emoțional se bazează pe o cât mai mare conștientizare de sine – pe creșterea gradului de conștiență.      

b) Asigurarea unui mediu ambiant sănătos.  

c) O alimentație sănătoasă.  

d) Satisfacerea nevoilor materiale: un salariu decent și asigurarea cu un pachet social care să acopere 

pe cât posibil necesitățile miliarului.        

1. Educația patriotică în baza valorilor tradiționale – contribuție la îmbunătățirea capacității de 

mobilizare. Capacitatea de mobilizare a unei societăți se bazează în mare parte pe moralul societății. Un 

exemplu în această privință este statul Israel - un stat care se bazează pe misiunea milenară a poporului evreu, 

respectiv a statului israelian. În Israel serviciul militar este efectuat atât de bărbați, cât și de femei. Scopurile 

adoptate de un stat, care și-a asumat o misiune, generează energie, însuflețesc poporul și armata sa. Scriitorul 

rus S.N. Lazarev menționa, că omul devine trist (demoralizat, notă A.L.) când îi scade energia. Omului îi 

scade energia când pierde un țel. Țelul îi dă energie omului. Nu există un țel - nu există energie și omul 

devine trist (demoralizat). Este necesar ca țelurile pe care și le propune omul să fie autentice: slujirea lui 

Dumnezeu, a familiei sale, a poporului său, a țării sale. Banii, averea și confrtul material nu merită să fie 

țeluri. Banii sunt mijloace.  

Conducerea politică și cea militară trebuie să folosească factorii motivaționali în vederea gestionării 

capacității de mobilizare a societății. Pentru realizarea obiectivelor militare, este nevoie de folosirea 

judicioasă a Managementul resurselor umane. Succesul oricărei acțiuni depinde de eforturile oamenilor 

implicați în realizarea sa. Factorul uman întotdeauna a fost determinant în obținerea succesului în toate 

domeniile. Forța de muncă produce plus-valoarea. Atunci când militarii angajați într-un sistem de apărare își 

îndeplinesc vocația, când acționează cu pasiune, cu competență, când au un atașament puternic față de Patrie, 

țară, popor și instituție - în speță, față de armată, față de valorile poporului, pe care le slujesc și le apără, ei 

pot fi victorioși.     

Perfecționarea cadrelor militare (atât a corpului ofițeresc, cât și a ostașilor în termen) trebuie să fie 

permanentă. Acest lucru trebuie efectuat pe trei nivele:    

a. Pregătirea profesională a resurselor umane.  

b. Menținerea unui moral ridicat - inclusiv prin asigurarea ideologică.  

c. Dezvoltarea calităților umane (a personalității militarului).  

Din perspectiva valorilor tradiționale fundamentale ale poporului Republicii Moldova, pot fi 

menționate câteva, în baza cărora au fost educate tinerele generații de-a lungul secolelor pe pământul Țării:    

1. Biserica - Dumnezeu - mântuirea sufletului - religia. Ortodoxia reprezintă o valoare pe care au 

apărat-o strămoșii, jertfindu-se pentru ea pe câmpurile de luptă. Învățătura creștin-ortodoxă oferă cadrul 

pentru educația morală: dezvoltarea în om a capacității de a discerne între ceea ce este bine și ceea ce este 

rău. Aceasta este una dintre principalele virtuți ale creștinului. În legătură cu ea este o altă virtute – dreapta 

socoteală, atât de utilă în cursul unui răzbiu. Noțiunea de biserică este strâns legată în conștiința fiecăruia de 

comunitatea locală - enoriașii unei biserici. Omul este patriot al cartierului în care se află casa sa, al 

sectorului localității, al localității (sat sau oraș), al ținutului (județului) în care a crescut.  

Educația patriotică și valorile tradiționale sunt strâns legate de credința religioasă. Religia este 

comuniunea omului cu Dumnezeu prin rugăciune, care se bazează pe credința în nemurirea sufletului: după 

părăsirea corpului omenesc, existența sufletului nu încetează, el intră în viața veșnică. Un creștin își trăiește 

viața sa așa, încât după trecerea în lumea cealaltă să ajungă în Împărăția lui Dumnezeu (nu în iad), în funcție 

de faptele pe care le-a săvârșit în timpul vieții pământești. Raiul și iadul pot fi simțite încă pe pământ – ca 

roade ale faptelor omului. Sfântul Serafim de Sarov a specificat, că „Adevăratul scop al vieții întru Hristos 

constă în acumularea Duhului Sfânt” [5, p. 11] - a Harului Dumnezeiesc. Aceasta este posibil prin faptele 

bune pe care le săvârșește creștinul în numele Domnului Iisus Hristos. Omul religios pune preț pe mântuirea 

sufletului, chiar mai mult decât pe viața pământească, după cuvintele Mântuitorului - Întemeietorului 

Bisericii Creștine: „Căci cine va voi să-şi scape sufletul îl va pierde, iar cine va pierde sufletul Său pentru 

Mine şi pentru Evanghelie, acela îl va scăpa. Căci ce-i foloseşte omului să câştige lumea întreagă, dacă-şi 

pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul, în schimb, pentru sufletul său?” [2]. Un militar credincios, 

pentru care scopul vieții este mântuirea sufletului, obiectivul căruia este viața veșnică în Împărăția lui 



Dumnezeu, va fi un luptător determinat, care în caz ne necesitate își va jertfi și viața pentru Biserica lui 

Dumnezeu, pentru neamul său și pentru țara sa. El este un mădular al Bisericii - poporului lui Dumnezeu (a 

comunității creștine de pretutindeni), al poporului său și al țării sale.       

2. Familia - uniunea liber consimțită între bărbat și femeie, unul dintre scopurile căreia este nașterea 

de copii. Statul trebuie să asigure cele mai bune condiții pentru o viață decentă a familiilor – prin asigurarea 

condițiilor optime de muncă ale membrilor săi.    

3. Neamul - poporul care vorbește aceiași limbă (din interiorul și din exteriorul frontierelor țării), care 

are aceeași istorie - un trecut comun și un viitor comun;  

4. Patria - Țara strămoșilor, pentru libertatea, suveranitatea și independența căreia fiecare bărbat (fiu 

al Neamului) este dator să lupte în caz de nevoie, să nu-și precupețească nici viața. Patria reprezintă spațiul 

originar al tuturor comunităților etnice ce formează națiunea civică modovenească.    

5. Vocația: împlinirea prin muncă a rostului, menirii omului pe pământ. Prin vocația sa, fiecare om 

slujește Familia, comunitatea locală, Națiunea și Patria/Țara - în domeniul în care simte că poate depune o 

muncă eficientă și cu folos. Vocația este împlinirea chemării sufletești pentru profesia aleasă, inclusiv cea de 

militar. Împlinirea vocației este legată de asumarea responsabilității pentru cei pe care îi slujești, este slujire 

și jertfire de sine.   

În vederea consolidării moralului militarilor moldoveni, a îmbunătățirii capacității de mobilizare a 

societății, se impune elaborarea unei Doctrine a securităţii ideologice a Republicii Moldova.  

2. O doctrină a securității ideologice a Republicii Moldova. Valorile tradiționale trebuie percepute 

ca valori ideologice ale RM. Educația patriotică trebuie să se bazeze pe valorile unei ideologii tradiționale. 

Acestea trebuie promovate de către stat prin sistemul de educație, prin instituţiile de învăţământ, de cultură, 

de ştiinţă şi prin mass-media publice. Totalitatea valorilor tradiționale poate constitui o ideologie sau o 

doctrină a ideologică a RM. Ea ar fi un document de politici în domeniul securităţii naţionale, menit să 

contribuie la asigurarea securităţii ideologice, dar care să vizeze şi celelalte sectoare ale securităţii naţionale 

(societal, politic, economic, social, de mediu, militar). Ea ar fi un instrument de consolidare a duhului de 

luptători al cetățenilor RM. Ea trebuie să se întemeieze pe valorile tradiţionale moştenite de la generaţiile 

anterioare (mai ales de la Principatul Moldovei şi de la Republica Democratică Moldovenească [RDM]). 

Actualul stat RM este succesorul şi continuatorul celor două formaţiuni statale cu o identitate ideologică 

foarte clară şi trebuie să-şi propună să promoveze şi să valorifice moştenirea înaintaşilor. Actualul stat 

moldovenesc are nevoie de o sinteză a componentei tradiţionale, afirmată în perioada medievală de marii 

noştri domnitori (conceptul Domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt: Moldova este poarta Creştinătăţii; de aici 

rezulta şi misiunea asumată de Moldova: de a apăra Europa - spaţiul creştinătăţii) [8, p.298] şi a componentei 

sociale, afirmată în Sfatul Țării al RDM, dar și a componentei liberale moderne, scopul căreia este edificarea 

statului bunăstării – prezumtiv, este rezultatul funcționării economiei de piață. Din punct de vedere ideologic, 

actualul stat moldovenesc ar putea fi denumit stat tradiţionalist, social și al bunăstării. Aceste trei 

componente dau identitatea ființei statale a Moldovei moderne și trebuie să se regăsească într-o doctrină 

ideologică a RM. Punctual, în Doctrină ar trebui să fie reflectate următoarele aspecte:  

1. Fără îndoială, RM este un stat care şi-a însuşit valorile democratice. RM este un stat democratic, în 

care puterea aparţine poporului şi este exercitată prin alegeri libere şi corecte, respectiv prin reprezentanţii 

aleşi. Democraţia (puterea poporului), drepturile omului şi domnia legii reprezintă valori inalienabile. RM 

respectă şi garantează drepturile comunităţilor etnice, religioase (confesionale), lingvistice, profesionale, 

culturale de a se organiza şi de a promova interesele lor. Dreptul la asociere în baza valorilor tradiţionale este 

garantat de stat. Statul RM trebuie să acorde atenție consolidării identității civice moldovenști.  

2. Într-un compartiment cu privire la valorile tradiţionale, în Doctrină este bine să se menţioneze că 

trebuie recunoscut faptul, că Biserica Ortodoxă din Moldova, căreia aparţine majoritatea populaţiei RM, este 

un pilon al statului. Morala creştină este cea care menţine starea de normalitate în societatea moldovenească. 

Ea reprezintă reperele la care se raportează cetățenii țării.  

3. În RM familia tradiţională, constituită de bărbat şi femeie, cu scopul nașterii copiilor, trebuie să fie 

principalul subiect - reper societal.  

4. Republica Moldova trebuie să se declare patria istorică a tuturor conaționalilor care se declară 

moldoveni, din teritoriile istorice moldovenești înstrăinate: nordul și sudul Basarabiei. Autorităţile 



moldoveneşti trebuie să conlucreze cu comunităţile moldovenilor de peste hotare în vederea ajutorării lor în 

păstrarea tradiţiilor strămoşeşti.  

5. Una dintre valorile tradiţionale este armata. În RM trebuie interzisă promovarea de idei privitoare 

la desfiinţarea armatei naţionale, care este o valoare inalienabilă.  

6. Patriotismul este o valoare care trebuie promovată de stat prin instituţiile de învăţământ, de cultură, 

de ştiinţă şi prin mass-media publice. Pe teritoriul RM trebuie interzisă propagarea ideologiilor extremiste, 

bazate pe ura faţă de om: fundamentalism islamic, nazism, bolşevism ş.a.. Ideologia valorilor tradiţionale în 

RM este o ideologie a dragostei, nu una a urii.  

7. O valoare inalienabilă în RM trebuie să fie munca. Statul trebuie să garanteze proprietatea privată 

şi să sprijine întreprinzătorii economici, pe toți cetățenii în vederea realizării vocației lor profesionale.    

8. În ceea ce priveşte statul social, RM trebuie să garanteze condiţii de trai decente tuturor 

categoriilor sociale, inclusiv pensionarilor, persoanelor cu dizabilităţi, copiilor, studenţilor. Statul trebuie să 

asigure învăţământ şi asistenţă medicală gratuite, confirm legislaţiei din fiecare domeniu. Echitatea socială se 

bazează pe solidaritatea naţională. Statul trebuie să garanteze ca salariul minim şi pensiile să nu fie mai mici 

decât coşul minim de consum. Statul trebuie să indexeze pensiile în dependenţă de inflaţie şi alţi factori care 

pot genera reducerea puterii de cumpărare.  

9. În ceea ce privește poziţionarea Republica Moldova în plan extern – regional şi global, statul 

moldovenesc se conduce de principiul neutralităţii permanente în politica sa externă. Statul trebuie să 

promoveze relaţii reciproc avantajoase cu vecinii, cu parteneri din structurile politico-economice din 

proximitate, atât din Vest, cat şi din Est. O politică externă echilibrată este chezăşia unei dezvoltări susţinute 

a RM. Statul moldovenesc poate să îşi asume misiunea regională de oferire a unei platforme de cooperare 

structurilor geopolitice din Vest şi din Est, în vederea asigurării securităţii regionale. RM trebuie să fie un 

spaţiu al securităţii - păcii şi prosperităţii economice. 

10. În ceea ce privește reintegrarea Transnistriei, RM trebuie să-şi asume recunoaşterea unui statut 

special al raioanelor de est (stânga Nistrului), a municipiului Bender şi a satelor limitrofe din dreapta 

Nistrului, în contextul reintegrării ţării în baza valorilor tradiţionale, sociale și ale edificării bunăstării, care 

unesc comunităţile de pe ambele maluri ale Nistrului, în vederea realizării intereselor comune, în beneficiul 

întregii populaţii din interiorul frontierelor recunoscute pe plan internaţional ale RM.  

11. De asemenea, societatea moldovenească trebuie să fie una bazată pe cunoaştere, de aceea statul 

trebuie să susţină cercetarea ştiinţifică.  

12. Nu în ultimul rând, RM trebuie să fie un stat ecologic, în care mediul ambiant să fie protejat şi să 

constituie patrimoniul care este păstrat şi transmis generaţiilor viitoare.  

13. În plan instituţional, trebuie găsite mecanisme prin care instituţiile statului să nu poată fi uzurpate 

de reprezentanţii partidelor politice care au acces la putere în urma alegerilor. Sistemul de justiţie trebuie să 

fie independent, fără vreo ingerinţă în actul de justiţie din partea reprezentanţilor instituţiilor politice. 

Promovarea cadrelor în instituţiile statului RM trebuie să se facă în baza criteriului meritocraţiei. Societatea 

moldovenească trebuie să fie una meritocratică.   

Concluzii: O resursă importantă a fiecărui om este moralul său. O societate cu un moral ridicat va fi 

una care va reuși să edifice un stat de succes. Moralul militarilor este o resursă a Forțelor Armate, de care 

trebuie să se îngrijească atât conducerea Armatei Naționale, cât și conducerea politică a țării. Consolidarea sa 

trebuie să reprezinte o prioritate a conducerii Armatei și a conducerii politice a țării. Consolidarea sa poate fi 

realizată în baza educației patriotice în instituțiile școlare și de învățământ de toate nivelele. Educația 

patriotică trebuie să se bazeze pe asimilarea valorilor tradiționale (strămoșești) ale Neamului.  

Pentru a menține un moral ridicat în cadrul unei societăți și în cadrul unei armate, se impune 

formularea unei misiuni a țării. În acest sens, abordarea lui Ștefan cel Mare, care a asumat misiunea apărării 

de către Moldova a Creștinătății (Europei) a reușit să insufle încredere și energie moldovenilor în perioada 

domnieii sale în Principatul Moldovei.   

Printre măsurile privind implementarea educației patriotice poate fi luată în considerare elaborarea 

unei Doctrine a securităţii ideologice a Republicii Moldova – un document de politici în domeniul securităţii 

naţionale, menit să contribuie la asigurarea securităţii ideologice, dar care să vizeze şi celelalte sectoare ale 

securităţii naţionale (societal, politic, economic, social, de mediu, militar ș.a.). O asemenea ideologie trebuie 



să se bazează pe valorile tradiţionale moştenite de la generaţiile anterioare (mai ales de la Principatul 

Moldovei – componenta tradiționalistă, de la Republica Democratică Moldovenească din 1917-1918 – 

componenta socială, dar și componenta liberală modernă, care prin economia de piață edifică o societate a 

bunăstării.  

În ceea ce privește tradiția din RM, ea are câteva componente: 1. Componenta duhovnicească 

(Biserica), 2. Componenta etnică (limbă, cultură; inclusiv caracterul multietnic al societății moldovenești), 3. 

Componenta socială (structura societății, ponderea mare a populației rurale, angajate în agricultură), 4. 

Componenta modernă (integrarea țării în mediul global prin economia de piață, folosirea tehnologiilor 

informaționale ș.a.). Toate acestea reprezintă elemente ale specificului moldovenesc, o bogăție care trebuie 

păstrată și sporită. Educația patriotică trebuie să vizeze aprofundarea tuturor valorilor tradiționale. Iar aceasta 

va constitui o contribuție la consolidarea moralului societății moldovenești și a militarilor Republicii 

Moldova.  
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DREPTURILE PERSOANEI FIZICE LA VIAȚĂ ȘI SĂNĂTATE 
 

Manuela DUMITRACHE161 

 

Rezumat: Am ales ca temă  de studiu drepturile persoanei la viață și sănătate, întrucât fiecare ființă 

umană, fără distincție de rasă, religie sau credință, are drepturi inalienabile și sacre. 

O atenție specială a fost acordată protecției drepturilor și libertăților civile fundamentale inerente 

personalității umane, având convingerea că subiectul implicațiilor sale juridice sunt departe de a fi epuizate 

și cu speranța că ne vom putea aduce contribuția la înțelegerea acestei instituții juridice complexe. 

Metodologia cercetării presupune aprofundarea noțiunilor privind drepturile persoanei la viață și 

sănătate, statuând că: „Orice persoană are dreptul la viață, sănătate, la integritate fizică și psihică.” Și 

folosind metodă cantitativă prin intermediul căreia sunt consultate și stocate informații din tratate, cursuri, 

studii publicate  referitoare la problematica abordată. 

În concluzie, susținem faptul că nouă reglementare civilă în materie, deși perfectibilă, se impune că 

un instrument absolut necesar șiesențial pentru garantarea și apărarea drepturilor personalității, sub 

aspectul valorilor intrinseci oricărei ființe umane.  

Cuvinte cheie: Drepturile persoanei, dreptul la viață, dreptul la sănătate, integritate fizică, 

integritate psihică. 

  

Abstract: We have chosen as a subject the study of the person's rights to life and health, because 

every human being, without distinction of race, religion or faith, has inalienable and sacred rights. 

                                                             
1 Grefier Tribunal județul Brăila, România. 
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Special attention has been paid to the protection of fundamental civil rights and freedoms inherent in 

the human personality, believing that the subject of its legal implications are far from exhausted and with the 

hope that we can contribute to understanding this complex legal institution. 

The research methodology involves deepening the notions regarding the person's rights to life and 

health, stating that: "Everyone has the right to life, health, physical and mental integrity." And using the 

quantitative method through which information from treaties, courses, published studies on the issues 

addressed are consulted and stored. 

In conclusion, we argue that the new civil regulation in this area, although perfectible, is required as 

an absolutely necessary and essential tool for guaranteeing and defending the rights of personality, in terms 

of the intrinsic values of any human being. 

 

Cercetarea de față și-a propus analiza instituțiilor juridice ale persoanei fizice și drepturile acesteia la 

viața și sănătate. 

O atenție speciala a fost acordată protecției drepturilor și libertăților civile fundamentale inerente 

personalității umane, consacrate în reglementările internaționale, astfel ca inspirându-se din diversele 

legislațiistrăine deja in vigoare, legiuitorul roman reglementează aceste drepturi conform codului civil în 

vigoare. 

Termenul de „persoana” provine din cuvântul latin „persona”, ce reprezentă masca ce o purtau pe 

scenă actorii la teatru, sugerând rolul său în piesă. 

Prin preluarea acestui cuvânt în drept s-a urmărit sa se evidențieze rolul omului de actor pe scena 

vieții juridice. 

Citând un autor afirmam ca dreptul civil se raportează acum la ființa umana, la persoana fizica in 

integritatea sa. 

In sec. al XX-lea asupra conceptelor de persoană fizică și persoană juridică, curentele filozofice, 

sociologice, psihologice și psihanalitice au avut un aport semnificativ, de asemeni o influenta importanta a 

avut si  Declarația Universală a Drepturilor Omului. 

Subiect de drept, persoana, se distinge de obiectele de drept asupra cărora își exercită puterea. A 

spune că numai persoanele sunt deținătoare de drepturi și sunt supuse obligațiilor, implică determinarea celor 

care sunt recunoscuți prin lege.  

Acestea sunt persoane fizice, aceste ființe făcute din carne și sânge, dar și persoane juridice care sunt 

entități abstracte care nu au realitate biologică.  

Prin identificarea persoanei fizice înțelegem individualizarea sa in raporturile juridice civile cu 

ajutorul unor elemente ce caracterizează omul ca subiect de drept civil, care ii sunt proprii în ansamblul 

relațiilor sociale la care ia parte și in fiecare dintre asemenea relații in parte. 

 Este indiscutabil că omul nu se individualizează numai in raporturile de drept civil, ci in toate 

celelalte raporturi juridice in care el apare ca subiect de drept. De aceea, identificarea persoanei fizice este o 

instituție juridică complexă.  

Din punct de vedere juridic interesează aceste aspecte de drept ale identificării persoanei fizice, dar nu 

putem scăpa din vedere că omul se identifică nu numai in raporturile juridice civile, ci și in alte domenii ale 

dreptului, și chiar în afara acestuia.  

Individualizarea sau identificarea persoanei fizice se impune pentru a se putea distinge o persoanăde 

alte persoane. 

Omul nu se poate situa nici un moment in afara vieții juridice, aceasta avândcaracter de permanenta. 

De aceea, si individualizarea persoanei fizice apare ca o necesitate permanenta, de la naștere si pana la 

moarte. 

Odată identificați, oamenii trebuie protejați. Identificarea face posibilă identificarea elementelor care 

individualizează persoana în societate și o disting de alte persoane (nume, domiciliu, sex).  

Termenul „persoană fizică” se referă la o ființă umană vie, cu anumite drepturi și responsabilități în 

temeiul legii.  

O persoană fizică este o ființă umană reală, care este diferită de o „persoană artificială”, ce este o 

distincție conform legii pentru a stabili dacă o persoană acționează sau apare ca el însuși.  



Dacă dorim să lămurim raportul dintre drept și subiectele de drept civil suntem obligați să ne referim 

la raportul dintre om și drept. 

Nu se poate nega că dreptul este creat de om, drept care constă în reguli de conduită care privesc 

înseși relațiile dintre oameni, printre care și relațiile civile.  

Chiar dacă dreptul se referă la relații sociale, el nu poate fi considerat sociologie; nici chiar dacă 

studierea raporturilor juridice inclusiv a statutului legal al persoanei fizice - presupune, în mod necesar, 

studiul relațiilor sociale în ansamblu. Este în afară de orice îndoială că ideea de drept raportat la subiectele de 

drept civil nu poate fi concepută fără activități sociale.  

Cu toate acestea, un studiu pur sociologic al instituției subiectelor de drept civil nu este încă un studiu 

juridic. Ori, noi trebuie să  analizăm în această lucrare omul ca subiect de drept civil, să prezentăm omul ca 

participant la relații sociale civile, în limitele regulilor de conduită stabilite de însuși omul.  

In condițiile stabilite de norma juridică, de dreptul obiectiv, totdeauna trebuie să intervină un fapt 

social, care să producă anumite efecte juridice, constând in nașterea, modificarea sau stingerea unor raporturi 

juridice civile concrete. 

Pentru ca o persoană (fizică sau juridică) să devină subiect de drept in  condițiile stabilite de dreptul 

obiectiv trebuie să intervină un fapt social (un eveniment sau un act juridic), care să producă un astfel de 

efect juridic; potrivit legii, omul devine subiect de drept numai in urma nașterii (in anumite condiții a 

concepției), in cazul persoanei fizice, ori a adoptării anumitor acte juridice cerute de lege, in cazul 

persoanelor juridice. 

Dreptul obiectiv determină identitatea individului, ca subiect de drept (civil), avându-l in vedere chiar 

înainte de a se naște, stabilind (anumite) drepturi in seama copilului conceput încă nenăscut, asigurându-i 

paternitatea etc., deși noul subiect de drept este încă  inconștient, lipsit de discernământ, și nu poate să-și 

exercite personal vreun drept al său ori să-și îndeplinească vreo obligație juridică, care – de altfel – nici  nu 

cad în sarcina sa. Din moment ce se naște, viața copilului se desfășoară, sub aspect juridic, in condițiile 

stabilite de lege.  

Înaintând in vârstă, fiecare etapă a vieții omului este reglementată expres de lege, trecerea timpului 

aducând după sine schimbări importante in privința calității de subiect de drept (civil) a omului; statutul său 

juridic se schimbă ca urmarea înaintării în vârstă: la împlinirea de către minor a vârstei de 14 ani și apoi de 

18 ani se schimbă chiar in mod substanțial statutul legal al omului ca subiect de drept (civil), adică pe măsură 

ce trece timpul omul dobândește noi și noi drepturi și asumă noi și noi obligații în diferite sectoare ale vieții-

sociale.  

Dreptul stabilește, deci, statutul legal al omului in calitate de subiect de drept civil, care de-a lungul 

vieții sale este supus mereu unor schimbări, exprimate, in mod obligatoriu, juridic. Aceasta evidențiază 

legătura strânsă dintre drept și subiectele de drept civil. 

Participanții la raporturi de drept civil sunt denumiți subiecți ai unor astfel de raporturi juridice. 

Subiectul de drept civil este definit în literatura de specialitate ca, „acel subiect de drept care este 

titular de drepturi și obligații civile”.Persoanele fizice reprezinta o categorie importantă de astfel de subiecte 

de drept. 

Persoana fizică – omul, care constituie centrul preocupărilor noastre în această lucrare este un subiect 

de drept universal, putând participa la cele mai variate raporturi juridice. 

A fi subiect de drept civil înseamnă a fi participant la raporturi juridice civile, titular de drepturi și 

obligații civile, „concretizată in aptitudinea de a-si pune în valoare drepturile și obligațiile ce-i sunt 

recunoscute, respectiv impuse. Această vocație se fondează pe capacitatea juridică a titularului de drepturi și 

obligații, adică pe o calitate specific umană, care sintetizează două atribute fundamentale ale ființei umane, 

rațiunea și libertatea, dându-le relevanță sub aspect juridic.” 

Aptitudinea generală și abstractă a persoanelor fizice de a avea drepturi și obligații civile prefigurează 

potențial înseși drepturile subiective civile și obligațiile civile ale acestor persoane, constituind premisa 

necesară pentru nașterea unor asemenea drepturi și obligații. 

Capacitata civilă poate să fie examinată științific fundamentat numai dacă pornim de la calitatea de 

subiect de drept civil. O astfel de abordare a problemei este, după părerea noastră, nu numai necesară, dar și 



utilă pentru lămurirea rațiunii care stă la baza reglementărilor legale care stabilesc statutul juridic al omului 

ca subiect de drept civil. 

Personalitatea umană, adică calitatea de subiect de drept civil presupune existența capacității juridice, 

care este aptitudinea abstractă a subiectului de drept de a avea drepturi și obligații. 

In aceasta parte a lucrării avem in vedere caracterele juridice generale deoarece ne referim atât la 

capacitatea de folosința, cat si la capacitatea de exercițiu respectiv la persoana fizica. 

Caracteristicile drepturilor personalității: 

- sunt inerente calității de persoana umana: aparținoricărui individ prin însuși faptul ca este om si 

ocrotesc in special caracteristicile fizice si morale ale ființei umane, individualitatea sau personalitatea 

acesteia. 

- nu sunt drepturi patrimoniale: aceasta înseamnă ca viața, demnitatea, onoarea, imaginea, viața 

privata nu pot fi evaluate in bani 

- sunt netransmisibile: aparțin doar titularului lor. 

Întrucât drepturile omului se pot atașa doar ființelor vii, s-ar putea aștepta ca dreptul la viață în sine să 

fie într-un anumit sens primar, deoarece niciunul dintre celelalte drepturi nu ar avea nicio valoare sau utilitate 

fără ea.   

In literatura de specialitate s-a arătat mai de mult că, fiecare om este deopotrivă susceptibil de oricare 

drept privat, sau cu alte cuvinte, fiecare om posedă deplinătatea capacității de folosință. Mai amintim și o altă 

idee exprimată in literatura juridică, după care , in ultimă analiză, capacitatea de folosință prefigurează, 

potențial, toate drepturile subiective pe care le poate dobândi o persoană fizică. Ea nu se confundă cu aceste 

drepturi, ci exprimă numai aptitudinea generală, abstractă, de a le dobândi. 

„Cetățenii sunt egali în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări”. 

Caracterul capacități de folosință a persoanei fizice la care ne referim a  fost consacrat in Decretul nr. 

31/1954 in următoarea formulare: 

,,Sexul, rasa, naționalitatea, religia, gradul de cultură sau originea nu au nici o înrâurire asupra 

capacității". 

Caracterul egal al capacității de folosință a persoanei fizice este consacrat și pe plan internațional; 

Pactul internațional privind drepturile civile și politice ale omului prevăd ca : „Statele părți la prezentul pact 

se angajează să asigure dreptul egal al bărbaților și al femeilor, de a se bucura de toate drepturile civile și 

politice enunțate in prezentul pact.” 

De asemenea, tot in același pact se prevede: „Toate persoanele sunt egale în fața legii și au, fără 

discriminare, dreptul la ocrotire egală din partea legii. In aceasta privința legea trebuie sa interzică orice 

discriminare și să garanteze tuturor persoanelor o ocrotire egală și eficace contra oricărei discriminări in 

special de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie, origine națională sau socială, 

avere, naștere sau întemeiată pe orice altă împrejurare.” 

Viată, sănătatea si integritatea fizica si psihica a oricărei persoane sunt garantate si ocrotite in mod 

egal de lege. Interesul si binele ființei umane trebuie sa primeze asupra interesului unic al societății sau al 

științei. Nimeni nu poate aduce atingere speciei umane. 

Orice acte care au ca obiect conferirea unei valori patrimoniale corpului uman, elementelor sau 

produselor sale sunt lovite de nulitate absoluta, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege. 

„Nicio persoană nu poate fi privată de viața sau libertatea personală decât în conformitate cu o 

procedură stabilită de lege.” 

„Dreptul de a trăi include dreptul de a trăi cu demnitatea umană și tot ceea ce se asociază cu acesta, și 

anume, necesitățile vitale ale vieții, cum ar fi hrana adecvată, îmbrăcămintea și adăpostul deasupra capului și 

facilități pentru citirea scrisului și exprimarea în diverse forme, dreptul omului de a se mișca liber, și trebuie 

să includă dreptul la necesitățile de bază ale vieții și, de asemenea, dreptul de a desfășura funcții și activități, 

care constituie expresia minimă a demnității umane. ” 

Dreptul la viață constituie un atribut inalienabil al persoanei umane și formează valoarea supremă în 

scara drepturilor omului. 

Dreptul la viață este primul drept al omului luat ca individ, fiind fără îndoială, cel mai fundamental 

dintre toate drepturile.  



Toate celelalte drepturi adaugă calitate vieții în cauză și depind de preexistența vieții în sine pentru 

funcționarea lor.   

Prin ocrotirea persoanei fizice înțelegem ansamblul mijloacelor de drept civil prin intermediul cărora 

se asigură recunoaștereașiprotecția drepturilor subiective civile și a intereselor îndreptățite ale acesteia, 

precum și mijloacele de protecție ale persoanei fizice. 

Aproape că nu există instituție sau normă a dreptului civil care să nu reflecte șiocrotească interesele 

legitime ale persoanelor.  

Dreptul civil, prin fiecare din normele sale și prin toate la un loc, contribuie, prin mijloace și 

modalități specifice, la consacrareași apărarea drepturilor subiective ale persoanelor. 

Ocrotirea persoanei fizice se realizează pe calea recunoașteriiși apărării drepturilor subiective ale 

acesteia. 

Conchidem prin a arăta că respectarea vieții private, a integrității fizice și psihice sunt garanțiile pe 

care societatea trebuie să le ofere individului, în vederea unei dezvoltări armonioase și propice, într-o 

societate ce pune în prim plan respectul cuvenit omului. 

Susținem faptul că nouă reglementare civilă în materie, deși perfectibilă, se impune că un instrument 

absolut necesar șiesențial pentru garantarea și apărarea drepturilor personalității, sub aspectul valorilor 

intrinseci oricărei ființe umane.  

Fiecare ființă umană, fără distincție de rasă, religie sau credință, are drepturi inalienabile și sacre.  
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PRESA BISERICEASCĂ DIN BASARABIA 

ÎN ANII PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL: 

Studiu de caz: Revista Luminătorul 
 

Silvia SCUTARU162 
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Rezumat: Studiul de față este o radiografie a evoluției presei bisericești din Basarabia în perioada 

Primului Război Mondial. Vom analiza materialele revistei Luminătorul, în sensul abordării unei 

problematici, care nu reflectă nici pe departe aspirațiile clerului basarabean. Aceasta dimensiune polemic-

militantă, promovată insistent de autoritățile țariste, a fost inevitabilă pentru preoțimea basarabeană, care a 

avut unele contribuții la desfășurările evenimențiale de la începutul secolului XX. 

Cuvinte cheie: Presa bisericească, misionar, eparhie, ieromonah, clerici, autoritățile țariste. 

 

Резюме: Настоящее исследование представляет собой оценку эволюции церковной печати в 

Бессарабии во время Первой мировой войны. Мы используем материалы журнала Luminătorul, в 

смысле подхода к этому вопросу бессарабского духовенства. Это воинственно-полемическое 

измерение, настойчиво пропагандируемое царскими властями, было до некоторой степени 

неизбежной реальностью для бессарабского духовенства, которое внесло определенный вклад в 

последующие события начала двадцатого века. 

 

Anul 1914 a fost unul de cotitură, care a declanșat cel mai sângeros secol din istoria europeană. 

Marele război, așa cum a rămas în memoria omenirii, a fost surprins în diferite ipostaze-politice, diplomatice, 

militare, dar și din perspectiva tragediilor individuale, colective, umane. Acest eveniment a marcat și presa 

scrisă, care a debutat în Basarabia mult mai târziu, dar a condus inevitabil la un proces de maturizare, fiind 

unul din capitolele cele mai dense ale scrisului istoric.  

Studiul de față este o radiografie a evoluției presei bisericești din Eparhia Chișinăului și Hotinului în 

perioada Primului Război Mondial. Vom analiza materialele revistei Luminătorul, focalizate pe prima 

conflagrație mondială, în sensul abordării unei problematici, care nu reflectă nici pe departe aspirațiile 

clerului basarabean. Aceasta dimensiune polemic-militantă, promovată insistent de autoritățile țariste, a fost 

până la un punct, inevitabilă pentru preoțimea basarabeană, care a avut unele contribuții ladesfășurările 

evenimențiale de la începutul secolului XX. 

Odată cu venirea în scaunul episcopal de la Chişinău a episcopului Pavel Lebedev364[1, p. 270] , viaţa 

bisericească din ţinut a fost puternic periclitată. Acesta a contribuit la închiderea a 340 de biserici, a expulzat 

din Basarabia mulţi clerici, a scos din circuitul ecleziastic numeroase cărţi bisericeşti în limba română, a 

substituit preoţii basarabeni prin preoţi ruşi. După ce au fost conştientizate repercusiunile tragice ale 

desconsiderării limbii române, în anii 1906–1908 s-au întreprins măsuri de contracarare a consecinţelor grave 

ale politicii de rusificare, măsuri ce aveau ca obiectiv stoparea înstrăinării credincioşilor de biserică şi 

întărirea echilibrului confesional printre enoriaşi. 

Ieromonahului Gurie, care era şi misionarul Bisericii pravoslavnice din Basarabia, îi aparţine ideea 

unei reviste moldoveneşti, în care să fie reflectată morala creştină, în limba păstoriţilor. Congresul din 1907 a 

decis ca revista să fie întitulată Luminătorul şi să fie editată cu caractere slavone. În paginile revistei erau 

publicate materiale cu conţinut bisericesc, prin intermediul cărora preoţimea putea... să-şi îndeplinească 

datoria de a lumina poporul lor, nu numai prin cuvintele, care ei le spun norodului, ci şi prin scrieri pentru 

norod [2, p. 234]. 

Primul număr a fost tipărit la 1 ianuarie 1908, avându-i ca redactori pe misionarul eparhial, 

ieromonahul Gurie Grosu şi fostul rector al Seminarului Teologic din Chişinău, protoiereul Constantin 

                                                             
1 Doctor în istorie, conferențiar universitar, Liceul Teoretic N. Iorga, municipiul Chișinău. 
2 Doctor, conferențiar  universitar, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Muzeul Brăilei „Carol I”.  
3 La 1 aprilie 1879 a fost ridicat la rangul de arhiepiscop. 



Popovici465. Publicaţia avea partea oficială şi un supliment ce urma să cuprindă Vieţile sfinţilor, despre care 

Nicolae Popovschi scria: ...a început să se traducă şi să se tipărească în limba moldovenească vieţile 

sfinţilor. Munca aceasta o îndeplinea protoiereul Iustin Ignatovici, care mai târziu a trecut la monahism, 

primind numele de Ignatie [4, p. 255]. 

Revista era destinată, în primul rând, preoţilor din satele moldoveneşti sub titlul ei fiind rezoluţia: 

Lumina lui Hristos să lumineze pre toţi.  Pantelimon Halippa afirma: Dacă ziarul „Viaţa Basarabiei”, prin 

viaţa sa scurtă, n-a putut scoate din aluatul moldovenesc vre-o putere nouă; dacă „Moldovanul”, în 

întregime, a fost scris numai de G. Madan, apoi în jurul „Luminătorului” s-a format o seamă de scriitori 

bisericeşti, care merită de a fi pomeniţi aici.Printre aceştia ne aducem aminte de preoţii: Iustin Ignatovici566 

, Constantin Popovici, Constantin Partenie, Mihail Plămădeală, Ioan Andronic, Mihail Ceachir, Mitrofan 

Ignatiev, ieromonahul Gurie, diaconul Ion Savca, învăţătorul Sava Dănilă, Iorgu Tudor şi Nadejda Tudor 

etc.[5, p. 236] 

Protoiereul P. Florov a adus la redacţie o colecţie de predici, scrise cu mâna lui, într-o frumoasă limbă 

populară, protoiereul Iustin Ignatovici a contribuit la traducerea şi tipărirea vieţilor sfinţilor, protoiereul 

Mitrofan Ignatiev a scris mai multe povestiri educative din viaţa sihaştrilor şi pustnicilor. Învăţătorul Sava 

Dănilă a scris poezii, a trimis redacţiei ştiri de pe front, de unde, probabil, că nu s-a mai întors. Apariţia unui 

grup de preoţi care a început să lucreze pentru trezirea demnităţii naţionale ...a fost pregătită de lucrarea 

misionară, naţională şi religioasă înfăptuită cu răbdare de generaţii întregi de slujitori ai bisericii [6, p. 

424]. 

 Pentru Eparhia Chișinăului și Hotinului, perioada 1914-1918 a însemnat o etapă plină de zguduire și 

tensiune.La 19 iulie 1914, în gubernia Basarabiei este decretată starea de război [7, p. 10]. Presa basarabeană 

a reflectat realitățile, oferind perspective nuanțate asupra evenimentelor de pe front, printre care se înscrie și 

revista Luminătorul. Astfel, în numărul din martie 1916, se vorbeşte despre căderea cetăţii Erzerum, care ...a 

adus o deosebită bucurie nu numai nouă, dar şi împărăţiilor celor unite cu noi [8, p. 70]. 

Revista relata despre bătălia de la Verdun, care a provocat, până în luna aprilie, 250000 de morţi [9, p. 

65], despre luptele din Bucovina şi pierderile austriecilor în perioada 22 mai–4 iunie 1916: ...3350 de ofiţeri 

şi 170000 de ostaşi de rând  prizonieri, 200 de tunuri, 550 mitraliere, 170 de aruncătoare de bombe [...], 

ceea ce ne dă nădejde că navala începută va aduce oştile noastre la biruinţa desăvârşită [10, p. 70]. Despre 

intrarea Statelor Unite în război împotriva Germaniei redacţia scria următoarele: Această veste a stârnit în 

toate capitalele întovărăşiţilor şi mai ales la Petrograd o bucurie enormă [11, p. 45]. O deosebită atenţie se 

acorda vieţii politice din România. În numărul din octombrie 1916 se anunţă cu multă satisfacţie hotărârea 

României ...de a lupta împotriva nemţilor şi bulgarilor [12, p. 65–66]. Trebuie însă să menţionăm, că 

problema intrării României în război era privită prin prisma presei ruse, care prezenta Rusia ca protectoare a 

popoarelor din Balcani, după cum afirma şi Onisifor Ghibu: Totul se învârtea în jurul misiunii înalte 

creştineşti a Rusiei împotriva păgânilor, a ocrotirii popoarelor asuprite, a slavei Împăratului, a Rossiei şi a 

«norodului». De alte lucruri nici pomenire nu se făcea: de libertăţi cetăţeneşti şi naţionale, de autonomie, de 

Basarabia nu se vorbea nici măcar prin aluzii îndepărtate[13, p. LXXXVIII]. Totuşi, după intrarea 

României în război, alături de Antantă, Luminătorul şi–a exprimat satisfacţia sa pentru ...purtarea delicată a 

românilor, care nu au răsplătit bunătatea Rusiei cu nerecunoştinţă [13, p. XCI]. 

Pe paginile Luminătorului găsim informații despre condițiile dezastruoase, în care se aflau prizonierii 

ruși. Diaconul Savca acuză germanii de tratament inuman, care se manifesta prin bătăi, pălmuiri, umilințe: 

…prizonierii vor primi suplimentar o porție de supă, cu condiția că vor pune spinările sub lovitura de 

bici…[14, p. 49]. Același autor îndeamnă credincioșii să ajute …mai întâi pe ostașii de pe front, apoi răniții, 

apoi refugiații, și cu rugăciuni calde pentru odihnirea celor uciși pe câmpul războiului...[14, p. 49]. Este un 

exemplu sugestiv pentru presa bisericească din Basarabia, care reliefează latura emotivă a cititorului țintă, 

mizând pe atașamentul mirenilor față de țar. 

                                                             
4 Constantin Popovici a fost doctor în teologie al Academiei din Kiev în 1887, cu teza Sfântul Sofronie Patriarhul Ierusalimului [3, p. 76]. După 
unire, acesta a ,,strâns într-un volum un mănunchi de articole publicate în «Luminătorul» sub titlul «Studii religioso-morale», Chişinău, 1934”, p. 
31. Mihail P. Rectorul Constantin Popovici-luptător pentru limba română în Basarabia. În:  Cugetul. 1994, nr. 1, p. 29-32. 
5 Iustin Ignatovici a contribuit şi la tipărirea Psaltirii (1907), Ceaslovului, Cărţii de rugăciuni (1909), Evangheliei (1912), a tălmăcit  Acatiste şi 

Vieţi de Sfinţi. Onicov E., Olaru T. Viaţa bisericească din Basarabia la răscrucea secolelor XIX-XX. p. 75 [3, p. 70-77]. 



Preoții chemau oamenii să ajuteostașii de pe front cu haine, produse alimentare, să manifeste grijă de 

copiii celor, care luptau: De vrem noi, ca ostașii noștri cei viteji fără de frică și cu lepădare de sine, să 

poarte truda a grozavului războiului de astăzi…suntem datori a slobozi sufletul lor pentru casnicii lor.[16, p. 

II], [Anexa 1]. 

Presa ecleziastica din Eparhia Chișinăului și Hotinului publica in anii războiului articole care, cu 

siguranță, treceau prin cenzura autorităților țariste. Desigur că aceste informații conțineau o doza de 

patriotism, manifestat cu pioșenie și evlavie față de țar, atât de necesar în acele clipe și dictat de circumstanțe. 

M. Ignatiev, în articolul Ce voiesc nemții care au pornit bătălia cu noi?[Anexa 2]este convins că nemții vor 

să ne lipsească pe noi de …cele mai neprețuite bunătăți, numele cărora este Patria, Împăratul și 

Slobozenia…[17, p. 66],  Autorul afirmă cu pietatecă rugăciunea către Dumnezeu, răbdarea și suferința… și 

smerenia …este puterea care va aduce biruință…[idem, p. 68] 

Au fost situaţii când preoţii au luat arma în mână şi,constrânși sa participe intr-un război care nu era al 

lor și pe care nu-l înțelegeau, au strâns subunităţile care erau în degringoladă, ridicând pe soldaţi la luptă667. 

Luminătorul a reflectat uneleevenimente militare din anul 1918, prin prisma spațiului damnat, în care 

iminența morții este prezentă la tot pasul. În acest sensfigurează cifra de 300.000 de oameni, care și-au 

pierdut viața în luptele din Franța [18, p.80]. Revista prezintă cititorilor și dimensiunea pierderilor teritoriale 

ale  germanilor... aproape jumătate din tot pământul cuprins de la francezi în luptele celor patru ani trecuți 

[19, p.78]. 

În același timp, agonia Germaniei, Imperiului Austro – Ungar, a Turciei este relatată paralel cu 

informațiile despre susținerea României de către SUA și Franța , care au dat asigurări, că susțin cererile 

naționale ale României [20, p.73]. 

 În comunicarea noastră am prezentat unele articole de fond din revista Luminătorul, ce trădează 

starea de îngrijorare, care domnea în rândurile românilor basarabeni, în perioada războiului. La fel, exista și o 

componentă concentrată asupra fortificării poziției autorităților țariste față de evenimentele de pe front. Pe de 

altă parte, Luminătorul s-a raliat schimbărilor din spațiul românesc, intervenite în anul 1918. Astfel, în 

publicațiile apărute în această perioadă, se dădea ca certă posibilitatea unirii Basarabiei cu Țara. 

                           Anexa 1                Anexa 2 

           
*http://www.moldavica.bnrm.md/biblielmo 

            

                                                             
6Alexandru Tarnoruţki a fost rănit mortal, deoarece se avântase cu crucea în mână în fruntea regimentului care respingea atacul 
inamicului.Alexandru Tarnoruţki s–a născut la 30 iulie 1888, în satul Cobâlevo, judeţul Hotin. A învăţat la şcoala bisericească din Edineţ, apoi la 
Seminarul teologic din Chişinău. La 1 decembrie 1914, a fost mobilizat în calitate de preot de unitate militară [Памяти священника Александра 

Григорьевича Тарноруцкого, павшего на поле брани 19 октября 1916 года. Кишинёв: Епархиальная типография, 1917. 19 р.] 
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METODE ŞI TEHNICI DE REDUCERE 

A STRESULUI ÎN ORGANIZAŢIA MILITARĂ 
 

 Valeriu BULAT168
1 

    

Rezumat: Am abordat acest subiect, din perspectiva faptului că, stresul dobândeşte o pondere tot 

mai mare în viaţa noastră şi pentru majoritatea oamenilor, acesta este un lucru negativ, vinovat pentru toate 

eşecurile lor. Nu există om să nu fi suferit în oarecare măsură din cauza stresului la locul de muncă şi n-ar 

trebui să existe om care să nu se înarmeze împotriva lui. Principala problemă este aceea de a recunoaşte 

stresul, de a îl înţelege, de a îl controla şi de a îl folosi în beneficiul nostru. Pe lânga premisele teoretice, 

lucrarea de faţă îşi propune să prezinte o serie de metode şi tehnici de combatere a stresului şi se doreşte a fi 

o sursă de informaţii şi sugestii ce pot fi de folos în situaţiile „stresante”. 

                                                             
1 Locotenent-colonel, magistru în Psihologie, șef catedră Ştiințe Umanistice şi Limbi Moderne, Facultatea Administrație Publică, Academia 

Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”. 

https://plural.upsc.md/wp-content/uploads/2018/11/Suveica_Paslariuc-5-42.pdf
https://plural.upsc.md/wp-content/uploads/2018/11/Suveica_Paslariuc-5-42.pdf


Cuvinte cheie: Subordonare necondiţionată, restricţii, constrângere, fixaţie, refulare, negare, 

proiecţie, eu stres, distres, stres organizaţional, tensiune, frustrare, suprasolicitare, conflict intern, 

hipermobiliate, comportament agresiv, gândire catastrofică. 
   

Summary: We have approached this subject from the perspective of the fact that stress is gaining 

more and more weight in our lives and for most people, this is a negative thing, guilty of all their failures. 

There is no man who has not suffered to some extent from stress at work, and there should be no man who 

does not arm himself against it. The main problem is to recognize stress, to understand it, to control it and to 

use it to our advantage. In addition to the theoretical premises, this paper aims to present a series of methods 

and techniques for combating stress and is intended to be a source of information and suggestions that can 

be useful in "stressful" situations. 

 

 Motto: „Nu există lucruri bune sau rele, gândirea noastră le face astfel”. 

(W. Shakespeare) 

 

Introducere. Organizaţia militară are o structură bazată pe principiul ierarhiei, în care predomină 

relaţiile formale, oficiale, raporturile dintre militari fiind precizate prin regulamente, instrucţiuni şi ordine. 

Dintre acestea se detaşează raporturile de subordonare necondiţionată, fără nici un fel de ezitare sau reţinere, 

a misiunilor încredinţate de comandanţi, şefi, superiori. Mediul militar apare astfel, ca fiind caracterizat de 

existenţa restricţiilor, constrângerilor şi de absenţa dreptului la replică. 

Orice situaţie nu ne afectează cu nimic, până nu trece prin sistemul nostru de opinii. După evaluarea 

situaţiei respective, în funcţie de ceea ce credem despre ea, răspundem printr-o reacţie pozitivă sau negativă. 

O reacţie negativă generează stres. Deci ceea ce contează este ceea ce credem noi despre situaţia respectivă, 

şi nu situaţia în sine. 

Pentru domeniul militar, recunoaşterea operativă a prezenţei stresului, în special la cadrele militare, 

constituie primul pas în controlul și stăpânirea acestui fenomen, asigurându-se îndeplinirea activităţilor fără 

pierderea eficienţei. Odată cu identificarea manifestărilor stresului se pot folosi, individual și colectiv, metode și 

tehnici  de  scădere a intensităţii lor, de limitare a efectelor negative generate de acest fenomen [1, p. 67]. 

Ce este stresul? Pe bună dreptate, stresul a fost denumit „boala secolului 21”. Din ce în ce mai multe 

persoane acuză că sunt victime ale stresului, că s-au confruntat la un moment dat cu această problemă sau că 

sănătatea le-a fost afectată în mod iremediabil.  

Constrângerea la locul de muncă este percepută ca o pedeapsă. Pedeapsa ne arată ce nu trebuie să 

facem, dar nu ce ar fi bine să facem (Skinner). La apariţia ei, intră în funcţiune mecanismele de apărare 

apărute în copilărie: fixaţia269, identificarea370, refularea471, deplasarea572, negarea673, proiecţia774. Aceste 

mecanisme de apărare, totuşi, nu ne pot feri la nesfârşit de pericol. Rezultatele pentru sănătatea umană şi 

pentru eficienţa organizaţiei pot deveni dezastruoase.  

Stresul reprezintă un aspect normal şi necesar al vieţii, având un rol important pentru dezvoltarea 

umană (eu stres), în măsura în care, individul caută cele mai bune strategii de adaptare la situaţiile cu care se 

confruntă, dar devine dăunător (distres), în situaţia în care determină stări de tensiune, frustrare, 

suprasolicitare şi conflict intern, depăşind resursele de adaptare ale individului. 

Selye introduce conceptul de stres propriu-zis în anii ’50, concept  ce ocupă un loc important mai 

întâi în medicină, apoi în psihiatrie. În concepţia lui Selye, stresul nu este decât o reacţie biologică și 

generală, adică „o stare care se traduce printr-un sindrom specific, corespunzător tuturor modificărilor 

nespecifice, induse astfel într-un sistem biologic”. El defineşte stresul la început ca fiind o agresiune, apoi ca 

o reacţie a subiectului la o agresiune, ultima reprezentând un stresor [11, p. 108]. 

                                                             
2 Imobilitatea în jurul unor idei care par să protejeze. 
3 Transpunerea într-un anumit rol. 
4 Mutarea din conştient în subconştient de imagini, dorinţe, reprezentări sau idei neplăcute, care contrazic ideile noastre proprii. 
5 Mutarea centrului atenţiei. 
6 Contestarea existenţei unui lucru, fenomen etc. 
7 Reproducerea mentală a unei întâmplări trecute şi punerea ei în alt context; duce la pericolul generalizării. 



În literatura de specialitate, termenul are în general două accepțiuni: a) situaţie, stimul, ce pune 

organismul într-o stare de tensiune; b) însăși starea de tensiune deosebită a organismului prin cară acesta îşi 

mobilizează toate resursele sale de apărare pentru a face fată unei agresiuni fizice sau psihice (emoţie 

puternică)875. Reacţie a organismului la solicitările pozitive sau negative, care necesită un răspuns  adaptativ 

din partea acestuia976. Aceste solicitări pot fi externe1077 sau interne1178. 

Vulnerabilitatea la stres nu depinde numai de caracteristicile agenţilor stresori (condiţiilor de mediu, 

context, situaţie) ci şi de principalele trăsături de personalitate ale individului care se constituie pe parcursul 

biografiei acestuia. Iată câteva din aceste trăsături: 

− tendinţe interpretative pe un fond de sugestibilitate crescută; 

− rigiditate, încăpăţânare; 

− tendinţe pronunţate egocentriste, de autoconformare; 

− tendinţe obsesive şi fobice, pe un fond psihic anxios; 

− impulsivitate, emotivitate crescută; 

− agresivitatea, înclinaţie spre violenţă [13, p.217]. 

Cum devine munca factor de stres. Când vorbim de stres profesional1279 trebuie să facem referire, 

în mod obligatoriu la stresul generat de locul de muncă şi de tipul activităţii, prin urmare la stresul 

organizaţional. 

Stresul organizaţional poate fi definit astfel: „răspunsuri fizice şi emoţionale vătămătoare, ce apar 

atunci când solicitările locului de muncă nu corespund capacităţilor, resurselor, trebuinţelor persoanei, putând 

conduce la deteriorarea sau chiar vătămarea stării de sănătate. O reacţie emoţională, cognitivă, 

comportamentală şi fiziologică la aspectele agresive şi nocive ale specificului muncii, mediului de muncă şi a 

climatului organizaţional; este o stare caracterizată de nivele ridicate de distres şi adesea prin sentimentul de 

neputinţă în soluţionarea sarcinilor. Stresul reprezintă reacţia individului expus la o presiune excesivă sau la 

alte tipuri de solicitări ale mediului său” (Kahn,1996) [14, p. 159]. 

Principalii factori de stres la nivel profesional: 

- cantitatea de informaţii şi probleme ce trebuie tratate într-o anumită unitate de timp; 

- decalajul dintre „munca prescrisă” şi munca reală, dintre „sarcini” şi mijloacele disponibile pentru 

realizarea acestora; 

- inadecvarea dintre postul pe care-l ocupaţi şi aşteptările personale sau competenţele personale; 

- schimbările legate de restructurări şi alte schimbări petrecute la nivelul organizaţiei; 

- nesiguranţa locului de muncă; 

- rezolvarea problemelor; 

- luarea deciziilor; 

- presiunea ierarhică, dusă uneori până la hărţuire; 

- conflicte de muncă (cu şefii, subalternii sau colegii); 

- critici negative şi lipsa de susţinere sau de recunoaştere profesională; 

- dificultăţi de comunicare [7, p. 127]. 

Efecte ale stresului. Răspunsul la factorii de stres este divers şi cuprinde reacţii fiziologice, 

cognitive, afective şi comportamentale, indicând afectarea unor sisteme şi organe sau a organismului în 

ansamblul său. 

La nivel fiziologic: adrenalina creşte concentraţia acizilor graşi liberi, a colesterolului şi trigliceridelor. 

Aceasta duce la acceleraţia ritmului cardiac, dureri în piept, hipertensiune, astm, hiperventilaţie, dureri de stomac, 

dureri de spate, dureri de cap, infarct cardiac sau accident vascular cerebral, diabet, scăderea sistemului imunitar. 

Pe plan psihologic mental: stresul determină oboseală, surmenaj, pesimism, scăderea capacităţii de 

concentrare şi de decizie, tulburări de memorie, pierderea capacităţii de a sintetiza şi de a gândi abstract. 

Efectele stresului apar şi la nivel psihologic emoţional şi constă în: iritabilitate, nervozitate, depresie, 

                                                             
8 Neveanu P.P., Dicționar de psihologie, pdf. București: Editura Albatros, 1979, www. google.com accesat la 04 februarie 2021, p. 685. 
9 Neveanu P.P., Op. cit., p. 686.  
10 Localizate în mediul fizic sau social al individului. 
11 Expectaţiile, frustrările, conflictele caracteristice individului. 
12 Stresul implicat de o anumită profesie. 



anxietate, pierderea încrederii în sine şi în ceilalţi, cinismul, reducerea entuziasmului, a satisfacţiilor şi a 

motivaţiei în activitate. 

Nu în ultimul rând, stresul are consecinţe şi pe plan comportamental, ce constă în performanţe 

scăzute la locul de muncă, fumat excesiv, consum exagerat de alcool, tendinţe de izolare, hipermobiliate, 

comportamente agresive, atitudini preponderent negative faţă de recomandări [2, p. 162]. 

Putem lua orice aspect cauzator de stres şi analiza consecinţele sale. Ceea ce este uimitor, este că, 

indiferent de procesul analizat, daca nu se iau măsuri, rezultatul pentru individ cât şi pentru organizaţie poate 

fi unul dezastruos. Indiferent de felul nostru de a fi, pentru a putea tolera stresul în viaţa de zi cu zi, trebuie să 

învăţăm să ne adaptăm comportamentul, schimbându-l în funcţie de circumstanţe. 

Cum gestionăm stresul. Omul poate gestiona o sursă de stres în mod activ sau pasiv: 

Gestionarea activă înseamnă să ne ocupăm personal de situaţia stresantă, pentru a o modifica şi a 

elimina factorii de stres. Acest lucru este, el însuşi, stresant la început. Este cea mai grea metodă de a face 

faţă problemelor, dar singura care dă rezultate. În gestionarea stresului, ne ajută sau ne blochează chiar 

psihicul nostru.  

Gestionarea pasivă este atunci când încercăm să ne obişnuim cu viaţa stresantă, să ne adaptăm cu 

orice preţ, să fugim de soluţii. Aceasta modalitate este aleasă de majoritatea oamenilor, deoarece, aparent este 

calea cea mai uşoară [9, p. 142]. 

Psihicul omului este alcătuit din: 

- sinele - reprezintă un complex de instincte şi tendinţe refulate, care au un caracter apersonal şi nu sunt 

trăite în mod conştient, funcţionând după principiul plăcerii; 

- eul - reprezintă nucleul sistemului personalităţii, în alcătuirea căruia intră ansamblul cunoştinţelor şi 

imaginea despre sine, precum şi atitudinile faţă de cele mai importante interese şi valori individuale sau 

sociale. Eul funcţionează pe baza principiului realităţii, deoarece, de cele mai multe ori, reflectă realitatea 

subiectivă; 

- supraeul - este cel care arbitrează şi monitorizează lupta dintre sine şi eu, fiind purtătorul normelor 

etico - morale, a regulilor de convieţuire socială. Cu cât o persoana este mai conştientă, ea are supraeul mai 

dezvoltat şi face o balanţă mai eficientă între plăcerile sale, dorinţele sale şi realitatea înconjurătoare, pe care 

nu o consideră un duşman [4, p. 123]. 

Oamenii sunt înclinaţi să caute mereu gratificarea imediată şi împlinirea rapidă a dorinţelor lor. 

Acceptarea necondiţionată a condiţiilor de viaţă se referă la conştientizarea utilităţii de a învăţa să urmăreşti cu 

realism scopurile, fără a întreţine aşteptări iluzorii referitor la condiţiile de viaţă. Capacitatea de a tolera 

frustrarea, amînând gratificarea imediată pentru a atinge scopurile pe termen lung,  acceptând  ceea ce nu poate 

fi schimbat şi schimbând ceea ce este posibil şi dezirabil este unul dintre semnele clare ale maturizării afective. 

Opusul acestei atitudini se referă la emiterea unor pretenţii dogmatice, rigide de a avea condiţii optime de viaţă, 

care să asigure confortul personal; dacă aceste solicitări nu sunt satisfăcute - în trecut, prezent, sau viitor - 

persoana suferă, angajându-se într-o gândire catastrofică şi dezvoltând o toleranţă scăzută la frustrare, factor 

important de vulnerabilitate la stres. 

Principii de conduită antistres. Stresul se face vinovat de faptul că mulţi oameni nu mai pot face 

faţă cerinţelor vieţii cotidiene. Problema, constă în a înţelege că cel mai bun antidot, vine din interiorul nostru 

prin atitudinea pe care o manifestăm zi de zi. 

Iată câteva principii de conduită antistres [10, p. 98]: 

 ierarhizarea obiectivelor într-o perioadă de timp limitată şi stabilirea priorităţilor; 

 planificarea eficientă a timpului; 

 acordarea unei plăceri cel puţin o dată pe săptămână (ideal ar fi zilnic); 

 rezervarea unui moment de linişte; 

 realizarea unui echilibru, pe cât posibil, între muncă - recreere; serviciu - familie; 

 somn de 7-8 ore pe noapte (cel puţin de 2 ori pe săptămână); 

 folosirea unor metode/tehnici de relaxare; 

 cultivarea trăirilor şi sentimentelor pozitive - în condiţii maxime de stres suntem tentaţi să 

anticipăm mental consecinţele acţiunilor noastre; încercaţi să descoperiţi partea bună a lucrurilor din fiecare 

întâmplare negativă, anticipând o reuşită a problemei respective; 



 practicarea de exerciţii fizice (cel puţin o dată pe săptămână şi mersul pe jos zilnic) - este 

demonstrat ştiinţific că sportul este una dintre cele mai eficiente arme împotriva stresului. Prin efectuarea de 

exerciţii fizice, în organism este eliberată endorfina, substanţă care atenuează durerile, inducând în acelaşi 

timp o stare generală de bine. De asemenea, mişcarea fizică ne redă energia, ne face să ne simţim mai 

energici, întărindu-ne sistemul imunitar; 

 armonizarea aspiraţiilor cu aptitudinile - să existe un echilibru între ce-mi doresc şi cât pot să-mi 

doresc, cât îmi permit să-mi doresc din punct de vedere al aptitudinilor, disponibilităţilor de care dispun 

(acest lucru presupune o bună autocunoaştere); în general este bine ca nivelul de aspiraţii (adică spre ce tind, 

ce doresc să obţin), să fie puţin peste nivelul aptitudinal, pentru o mobilizare mai eficientă, însă decalajul 

prea mare dintre cele două nu este de dorit; 

 deconectaţi-vă de trecut - trebuie să ne gândim la trecut în măsura în care el ne aduce bucurie. 

 Nu stă în puterea noastră să schimbăm trecutul, ci doar prezentul. Ar trebui să încetăm să ne mai 

facem griji pentru ce am făcut greşit în trecut; trebuie să învăţăm să ne folosim de experienţa respectivă 

pentru a nu repeta şi în viitor aceeaşi greşeală [8, p. 235]. 

 Metode și tehnici de reducere a stresului. Relaxarea este foarte utilă în aproape toate situaţiile de 

stres, indiferent de registrul şi natura stresorilor. 

Dacă problemele de timp sunt pe prim plan, trebuie să ştiţi că „graba strică treaba”. A şti să rămâneţi 

calmi într-o situaţie vă permite o mai bună folosire a fiecărui moment şi astfel o optimizare a eficienţei. În 

cazul unor constrângeri, cum ar fi program prelungit de lucru, luarea unor decizii, rezolvarea unor probleme, 

schimbările, atât de frecvente în zilele noastre, incertitudinea, calmul vă va permite întotdeauna să faceţi faţă 

mai bine şi să vă obosiţi mai puţin. 

1. Tehnici de relaxare cu ajutorul respiraţiei. Una din cele mai simple şi la îndemână metode de 

relaxare este respiraţia relaxantă (respiraţia abdominală). 

Stresul afectează în mai multe feluri respiraţia: 

- provoacă tensiuni în muşchii solicitaţi - este vorba despre „reacţia luptă sau fugi”; 

- antrenează o creştere a debitului respirator pentru alimentarea cu oxigen a muşchilor contractaţi, 

fapt ce se traduce în primul rând printr-o accelerare a ritmului cardiac şi a celui respirator; 

- provoacă rupturi ale ritmului respirator (scădere, apnee temporară), care împiedică reîmprospătarea 

periodică a aerului din plămâni şi agravează tensiunile toracice. Deoarece plămânii sunt ocupaţi cu un volum 

de aer stagnat şi sărac în oxigen, este necesară, efectuarea unui efort suplimentar pentru inspirarea aerului 

proaspăt. Acest proces declanşează rapid un cerc vicios ce conduce la senzaţia de sufocare, de asfixiere şi 

atunci spunem „simt că nu am aer” sau „parcă mă apasă ceva pe piept”. 

Realizarea respiraţiei relaxante presupune efectuarea metodică a contrariului reacţiei la stres: 

- mai întâi, dacă aveţi impresia lipsei de aer, începeţi prin a relua respiraţia: goliţi plămânii de aerul 

sărac în oxigen, făcând loc să intre aerul proaspăt. Sunt suficiente una/două respiraţii profunde, (inspiraţi şi 

expiraţi adânc), îndeajuns de lente pentru a nu provoca hiperventilaţie; profitaţi de expiraţie pentru a vă 

relaxa bine muşchii ce înconjoară toracele şi mai ales, muşchii umerilor; 

- diminuaţi-vă progresiv amplitudinea respiraţiilor, până ce veţi ajunge să folosiţi decât partea de jos a 

plămânilor, de la nivelul burţii, lăsând în  repaus muşchii toracici. Fără nici un efort, abdomenul 

dumneavoastră se va umfla în momentul inspiraţiei şi se va retrage la expiraţie. Această respiraţie 

abdominală  lentă şi regulată, are ca efect o calmare semnificativă a ritmului cardiac şi a pulsului. 

- efectul de calmare amintit poate fi accentuat în continuare prin suspendarea respiraţiei timp de 

câteva secunde după fiecare inspiraţie şi expiraţie. 

- pentru antrenament, este suficient să repetaţi des acest exerciţiu, fie şi pentru scurt timp, în activităţi 

curente; 

- după o săptămână de practică puteţi obţine un nivel bun de „încetinire reflexă” la nivelul pulsului [3, 

p.128]. 

2. Tehnici de relaxare cu ajutorul autosugestiei. În majoritatea timpului, noi purtăm un dialog 

interior13.80 Prin intermediul gândirii, ne sugestionăm și ne imprimăm o anumită direcţie. 

                                                             
13 Vorbim cu noi înşine şi ne exprimăm părerea despre situaţiile şi experienţele din fiecare moment. 



Putem învăţa să ne folosim, în mod conştient, de puterea minţii noastre folosind autosugestia. Noi avem 

capacitatea de a induce anumite gânduri pozitive în mintea noastră astfel încât să ne direcţionăm energia pentru a 

atinge un anumit scop. 

Autosugestia este o metodă extrem de simplă, la îndemâna fiecăruia. Problema este că, pentru a 

obţine rezultate semnificative se impune perseverenţa. Autosugestia este, practic, o autoprogramare, un 

comportament autoindus, ce presupune repetarea în gând a unei propoziţii, a unei încurajări, cu scopul de a 

induce o stare de relaxare, de echilibru interior. 

Mesajul indus prin autosugestie trebuie sa fie pozitiv, să concorde cu sistemul de convingeri al 

persoanei, să urmărească, pe cât posibil, ritmurile respiratorii, să fie simplu, realist şi convingător [12, p. 

166]. 

Modele de autosugestii pentru îmbunătăţirea imaginii de sine: 

„Sunt o persoană echilibrată, eficientă şi generoasă, care merită să aibă succes”.  

„Sunt perfect calm, fericit, încrezător în forţele proprii”. 

„Zi de zi, pe toate căile, eu devin persoana care doresc să fiu”. 

„Corpul meu este perfect sănătos”. 

„Mintea mea funcţionează perfect şi găsesc în mine noi posibilităţi creative de a trăi” [6, p. 201].  

Modele de autosugestii pentru dezvoltarea gândirii pozitive: 

„Mă simt calm, echilibrat, destins”. 

„Mă simt senin, cu o figură zâmbitoare”. 

„Fac lucruri interesante care îmi fac plăcere”. 

„Mă simt în putere să ţin piept situaţiilor”. 

„Cu cât sunt mai solicitat, cu atât am senzaţia că mi se recunosc calităţile”. 

„Îmi place să ajut, fapt care mă face să mă simt util”. 

„Întâmpin dificultăţile calm, stăpân pe mine, binedispus” [6, p. 203]. 

Repetarea zi de zi, pe un anumit interval de timp, face ca mintea noastră să accepte aceste afirmaţii şi 

să le integreze în modul nostru de a fi, de a ne direcţiona spre obţinerea acelor lucruri sau stări. Fiecare din 

noi are un anumit grad de autosugestionare14.81  

3. Restructurarea cognitivă. Aşa cum am mai menţionat, între sursa de stres şi consecinţele 

comportamentale sau subiective se interpun interpretările pe care persoana le face evenimentului activator, 

precum şi evaluarea acestuia în raport cu scopurile proprii. 

Interpretările persoanei pot fi în concordanţă cu realitatea, sau dimpotrivă hazardate. Ele constituie un 

factor cauzal distal al emoţiilor. Altfel spus, pentru ca să apară o emoţie este necesar, însă nu suficient, ca 

persoana să interpreteze situaţia într-un anumit fel. Modalitatea cea mai eficientă de schimbare a interpretărilor 

este testarea acestora în raport cu realitatea. Anumite sentimente, cum ar fi anxietatea, depresia, furia şi 

ostilitatea, sunt considerate drept o cauză a ineficienţei personale şi perturbă capacitatea de concentrare, de a 

lua decizii sau de a întreţine relaţii pozitive cu ceilalţi. Cea mai mare parte a oamenilor cred că anumite situaţii 

dau naştere unor sentimente inadaptate şi unor comportamente nedorite15.82 Adeseori avem tendinţa de a gândi 

într-un mod nerealist în raport cu noi înşine, cu cei din jur, cu lumea înconjurătoare. 

Credinţele absolutiste sunt acele convingeri rigide, dogmatice, care blochează atingerea scopurilor 

individului şi duc la emoţii disfuncţionale şi comportamente dezadaptative. Schimbarea acestora în credinţe 

preferenţiale se face punând sub semnul întrebării: 

- logica acelei credinţe (ex: „Pot eu să pretind celorlalţi oameni să facă întotdeauna ce vreau eu?” 

sau „Pot eu să spun că, dacă am greşit o dată, înseamnă că sunt un incapabil care greşeşte întotdeauna?”); 

- concordanţa cu realitatea (ex: „Întotdeauna când am pretins că viaţa să îmi fie uşoară s-a întâmplat 

astfel?”); 

- utilitatea menţinerii acelei credinţe (ex: „Dacă eu continui să îmi spun acele gânduri care mă fac 

deprimat, unde voi ajunge?”) [3, p. 177]. 

Dintre modalităţile de restructurare cognitivă, putem menţiona: 
                                                             
14 Unora le este foarte uşor să se programeze iar altora mai dificil. Dar toţi avem această capacitate de a ne programa mintea și viaţa. 
15 De fapt, nu evenimentele sunt cele care antrenează consecinţe nedorite în plan emoţional sau comportamental, ci interpretarea pe care noi o dăm 

evenimentelor respective. 



 Lărgirea perspectivei 

Perceperea dificultăţii sau a nocivităţii unei situaţii depinde foarte mult de importanţa pe care 

persoana i-o alocă în economia vieţii sale. De multe ori, trăind un eveniment, ni se pare că acesta este cel mai 

important din viaţa noastră, pentru a constata în timp că urmează să trecem prin situaţii şi mai relevante 

pentru noi. Cel mai important sau dificil lucru la un moment dat, nu este şi cel mai important sau dificil lucru 

din viaţa noastră. 

 Evaluarea nuanţată a persoanei şi situaţiei 

Deseori, atunci când într-un interval scurt de timp ni se întâmplă mai multe lucruri negative sau auzim 

de la alţii mai multe păreri proaste despre noi tindem să generalizăm. Consecinţa acestui fenomen este că ne 

considerăm „proşti”, „incapabili” sau „incompetenţi” şi/sau considerăm situaţia ca fiind „groaznică” ori „fără 

ieşire”. 

 Evaluarea capacităţii de a tolera o situaţie 

Unele evenimente negative ni se par de nesuportat, iar în momentul în care le trăim avem impresia că 

nu le vom putea face faţă. Cu toate acestea, dacă ne gândim bine, deseori am mai trecut prin evenimente cel 

puţin la fel de greu de suportat. Şi chiar dacă nu am trecut niciodată printr-o situaţie atât de respingătoare, 

aproape sigur că aceasta nu este insuportabilă. Dacă o situaţie este insuportabilă aceasta înseamnă că nici no i 

şi nici alţi oameni ca noi nu i-am putea face faţă. 

 Dorinţe, pretenţii, reguli 

Uneori avem tendinţa să considerăm că, dacă dorim extrem de mult ceva, acea dorinţă trebuie cu 

necesitate să se îndeplinească. Există situaţii în care, în ciuda eforturilor noastre, planurile pe care le-am făcut 

dau greş. Desigur că nimeni nu ar vrea ca acest lucru să i se întâmple lui (mai ales dacă este vorba şi de ceva 

important pentru el). Însă a accepta că nu toate dorinţele pe care le ai se pot îndeplini înseamnă a accepta 

realitatea aşa cum este ea [3, p. 198]. 

O condiţie esenţială pentru ca acestă restructurare cognitivă să se producă o reprezintă acceptarea 

necondiţionată a propriei persoane și a celorlalţi. 

Capacitatea de a-ţi controla emoţiile disfuncţionale ţine în principal de adoptarea unei filosofii de viaţă de 

tip preferenţial - o filosofie a acceptării necondiţionate a oamenilor şi a implicării active şi depline în construirea 

propriului destin. 

„Acceptarea de sine” înseamnă acceptare necondiţionată - admiterea şi asumarea responsabilităţii 

pentru însuşirile, calităţile şi comportamentele proprii, atât cele bune, cât şi cele rele, fără a se cataloga pe sine 

drept bun sau rău. „Acceptarea celuilalt” nu înseamnă că ne place şi aprobăm tot ceea ce face o anumită 

persoană, ci că realizăm o distincţie între faptul că ne place/displace o trăsătură sau un comportament al acelei 

persoane şi faptul că ne place/displace întreaga persoană. 

Acceptare necondiţionată a celorlalţi oameni se referă la conştientizarea şi acceptarea faptului că 

facem parte dintr-o structură socială în cadrul căreia trebuie să manifestăm grijă şi înţelegere pentru cei din 

jur; acest lucru presupune acceptarea celorlalţi ca fiinţe umane valoroase, indiferent dacă aceştia se comportă 

moral, competent sau corect. Deşi persoana ca atare nu poate fi just catalogată ca fiind bună sau rea, 

comportamentele, gândurile sau emoţiile acesteia pot fi evaluate1683. 

Pe lângă acceptarea necondiţionată a celorlalţi, trebuie să învăţăm să ne acceptăm pe noi înşine; 

dobândirea acceptării necondiţionate a propriei persoane se face învăţând să nu dai niciodată „note” 

sufletului sau esenţei tale, adică persoanei care eşti şi care are valoare intrinsecă prin simplul fapt că există. 

Vei supune evaluării doar comportamentele, afectele sau gândurile tale. Acceptarea propriei persoane 

presupune şi asumarea propriei imperfecţiuni, conştientizând că nimeni nu este perfect iar omul e supus 

greşelii. 

Opusul acceptării necondiţionate a celuilalt/propriei persoane este evaluarea globală a acesteia. 

Celălalt/propria persoană va fi catalogată sau etichetată ca fiind bună/rea, competentă/incompetentă, 

admirabilă/respingătoare etc. în funcţie de performanţa într-o situaţie dată sau o caracteristică particulară [5, 

p.87]. 

Rezolvarea problemei și stresul. În fiecare zi ne confruntăm cu probleme pe care trebuie să le 

                                                             
16 Altfel spus, putem să îi acceptăm pe cei din jur, fără însă a le accepta comportamentele sau gândurile negative sau greşite. 



rezolvăm pentru a ne menţine la un nivel satisfăcător de eficienţă. În momentul în care situaţiile cu care ne 

confruntăm nu sunt rezolvate bine, consecinţele negative pot fi nule sau grave, însă, indiferent de tipul lor, 

contribuie la stresul resimţit. Trebuie să spunem mai întâi că toţi oamenii au probleme şi tot ei au și resursele 

necesare rezolvării acestora. 

În ciuda resurselor existente, aceştia nu îşi rezolvă problemele cel puţin din două motive: 

- oamenii devin deseori prizonierii unei singure imagini privind soluţia: „problema x se rezolvă 

numai aşa”; 

- oamenii nu formulează corect problema şi aşa cum se ştie „o problemă bine formulată este pe 

jumătate rezolvată” [15, p. 163]. 

Dezvoltarea unor multiple alternative, de rezolvare a problemelor sale, îl ajută pe individ să descopere 

sau să utilizeze mai eficient resursele de care dispune. 

Prezentăm în continuare o metodă descrisă de Jean Cottraux, în lucrarea „Terapiile cognitive”, de 

rezolvare a problemei. Această metodă este fondată pe un model circular, alcătuit din şapte etape: 

1. Definirea problemei - explicitarea, aprofundarea problemei şi reperarea cauzelor şi a consecinţelor 

ei. În această etapă este importantă formularea problemei în termeni precişi, precum şi integrarea problemei 

în context. 

2. Elaborarea soluţiilor - trecerea tuturor soluţiilor posibile, oricât de nonconformiste ar fi, pe listă, 

fără a le cenzura (brainstorming). 

3. Evaluarea soluţiilor - sublinierea tuturor avantajelor, dezavantajelor, consecinţelor pe termen scurt 

şi lung, pentru sine şi pentru ceilalţi şi a implicaţiilor concrete, pentru fiecare soluţie identificată. 

4. Luarea unei decizii - în funcţie de bilanţul rezultat, se va opta pentru o soluţie sau un ansamblu de 

soluţii. În această etapă se caută mai curând un compromis decât soluţia „perfectă”. Trebuie să evităm să lăsăm 

lucrurile pe a doua zi. 

5. Executarea deciziei - precizarea sarcinilor legate de aplicarea deciziilor şi fixarea unui planning. 

Aşteptările noastre trebuie să fie realiste în raport cu timpul necesar executării deciziei. 

6. Evaluarea rezultatelor - se realizează în funcţie de obiectivele vizate şi de problema definită în 

prealabil. 

7. Reluarea rezolvării problemei - reluarea procesului de rezolvare a problemei, dacă rezultatele 

obţinute sunt nesatisfăcătoare [3, p. 230]. 

Aşa cum se observă, acest ciclu trebuie repetat de câteva ori, deoarece prima soluţie avută în vedere 

nu este şi cea mai adecvată. Folosirea acestei metode de rezolvare a problemei cere o oarecare disciplină, dar 

sporeşte şansele de rezolvare pentru o mare varietate de situaţii-problemă. Cu alte cuvinte, dacă o soluţie nu 

merge, nu înseamnă ca aţi eşuat ci că nu aţi mers în direcţia potrivită pentru rezolvarea unei probleme. 

Această idee este bine surprinsă de Walter şi Peller: „Nu există eşec, există doar feedback” [15, p. 40]. 

Concluzii: Oricât de mare ar fi problema stresului, depinde de noi cum alegem să interpretăm 

întâmplările din viaţa noastră. Aceasta depinde de capacitatea noastră de autocunoaştere şi de a utiliza 

resursele proprii în favoarea noastră. Cum ne putem dezvolta această capacitate? 

Simplu… observându-ne pe noi, observându-i pe ceilalţi, observând ceea ce se întâmplă în jurul 

nostru. Aceasta presupune să ne acordăm un timp de analiză, a întâmplărilor din ziua ce a trecut, ce s-a 

întâmplat, cum s-a întâmplat, cum am reacţionat, ce am simţit în legătură cu evenimentele petrecute şi mai 

ales, ce am putea schimba la noi pe viitor pentru a funcţiona mai bine pe toate planurile: fizic, psihic, social, 

familial, profesional. 
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MANAGEMENTUL TIMPULUI ÎN ACTIVITATEA  

PROFESIONALĂ A LIDERULUI MILITAR 
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Rezumat: Mediul militar necesită lideri competenți și efițienți. Sinergia acestor calități rezultă din 

gestionarea corectă a timpului cu scopul de a spori eficiența și productivitatea muncii. Organizarea eficace 

a timpului este o decizie conştientă, prin care hotărâm ceea ce este important şi apoi ne planificăm timpul şi 

activitatea în funcție de aceste aspecte. 

Cuvinte-cheie: Managementul timpului, lider militar, armata, leadership, timp, planificare. 

 

Summary: The military environment requires competent and effective leaders. The synergy of these 

qualities results from the correct management of time with the aim of increasing work efficiency and 

productivity. The effective organization of time is a conscious decision, by which we decide what is important 

and then plan our time and activity according to these aspects. 

 

         Motto: „Odată trăit timpul e pierdut definitiv, de aceea trebuie să învăţăm să îl folosim cu înţelepciune”.  

(Dr. Denis Waitley) 

 

Timpul este astăzi cea mai importantă resursă de care dispunem. Trăim în secolul vitezei și avem doar 

24 de ore la dispoziție pentru a rezolva multe sarcini atât în plan profesional, cât și în viața personală. În 

situația actuală, multe obiceiuri s-au schimbat pentru că trăim o nouă realitate. În contextul work-from-home, 

apar mai multe elemente de distragere a atenției. Astfel, abilitatea de a-ți gestiona timpul în mod eficient face 

tranziția de la eșec la succes. 

Managementul timpului [1, 2] se referă la un set de obiceiuri, aptitudini, sisteme și principii, folosite 

pentru a gestiona timpul petrecut pentru îndeplinirea unor activități specifice, cu scopul de a spori eficiența și 

productivitatea muncii. Pe scurt, se referă la modul în care ne organizăm și ne gestionăm timpul și presupune 

control și organizare. 

Managementul are o triplă semnificaţie: activitate practică (proces), factor de decizie (echipă sau 

individ) şi ştiinţă. Managemetul ca proces este un tip special de muncă intelectuală, prin care cei ce o practică 

îi determină pe alţii să facă ceva ce trebuia de făcut. Prin management se înţelege uzual şi un grup, o echipă 
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sau o persoană investiţi cu autoritatea, competenţele şi răspunderile funcţiei de conducere într-o organizaţie 

[3, p. 9-10]. Principalele aspecte ale administrării timpului pot fi grupate în următoarele trei categorii: 

- cele legate da natura activității (funcției);  

- cele legate de personalitatea și atributele angajatului;  

- cele legate de oamenii care formează mediul de lucru al angajatului. 

Natura activității este fundamentală pentru cantitatea de control asupra timpului, necesară și de dorit. 

Deși interacțiunea între funcționari la locul de muncă poate fi benefică, există și potențiale dezavantaje: 

conversații inutile, întâlniri lungi cu colegii, întreruperi din partea colegilor. Capacitatea unei persoane de a-și 

utiliza la maximum timpul depinde, în mare măsură, de personalitatea sa și înclinațiile sale. O persoană care 

se impune va fi mai bine echipată pentru a face față celor care îi irosesc timpul, decât o persoană care este 

inofensivă de felul ei. Se poate ajunge la utilizarea optimă a timpului doar dezvoltând aptitudinile personale 

și depășind punctele slabe. Oamenii care lucrează în același loc au întotdeauna o importantă influență asupra 

felului în care angajatul își folosește timpul. De aceea fiecare coleg trebuie considerat client, căruia să-i 

livreze serviciile la timp și eficient.  

Sunt 8 reguli-cheie pentru un management al timpului eficient [4, p. 89-90]: 1. Planificarea timpului 

dinainte. 2. Stabilirea țintelor și priorităților. 3. Măsurarea progresului. 4. Învățați să spuneți „nu”. 5. 

Delegarea.  6. Folosirea tehnologiei în avantajul personal. 7. Alocați timp și pentru Dvs. 8. Organizați-Vă 

locul de muncă.  

Un management bun al timpului este util pentru fiecare din noi, pentru colegi şi prieteni, având 

numeroase beneficii evidente cum ar fi următoarele: atingerea scopului urmărit; stabilirea corectă a 

priorităților; obținerea unei viziuni în ansamblu asupra sarcinilor de realizat; obținerea unor rezultate mai 

bune pe o unitate de timp; aplicarea delegării ca metodă de realizare a sarcinilor; asigurarea unui echilibru; 

dezvoltarea creativității; dezvoltarea rezistenței și capacității de adaptare la situații noi; participarea la 

îmbunătățirea calității propriei vieți și a celor din jur. 

Liderul, este acea persoană care ocupă poziţia centrală în cadrul unor organizări sociale de diverse 

mărimi (societăţi, naţiuni, comunităţi,organizaţii, grupuri mai mici etc.) exercită puterea prin influenţa 

orientată spre mobilizarea şi focalizarea eforturilor membrilor grupului în direcţia realizării sarcinilor 

comune, obţinând rezultate remarcabile în oricare domeniu de activitate, indiferent de obstacolele care îi stau 

în faţă. 

Conducerea armatei, indiferent că aceasta este văzută ca instituţie sau organizaţie, presupune existenţa 

unor comandanţi, grupuri umane şi structuri militare implicate în realizarea scopului şi a obiectivelor 

specifice stabilite legal. În ultima vreme, tot mai frecvent, atât în limbajul cotidian, cât şi în literatura de 

specialitate când se vorbeşte de conducere în armată, se folosesc termenii următori: lider şi leadership [5, 

p.17-19]. Ei sunt diferiţi, ca sens şi semnificaţie, dar complementari şi interdependenţi.  

Este evident că nu toţi militarii sunt motivaţi de dorinţa de a fi lider şi cei care sunt nu caută în mod 

necesar acelaşi tip de putere. În general, se admite că liderii buni sunt împinşi de ţeluri sociale, adică de 

dorinţa de a uza de influenţa lor pentru binele colectiv şi nu pentru propriile scopuri. Profesionalismul, care 

echivalează cu un ansamblu de atitudini şi de valori incitative, se bazează pe următoarele ţeluri: o atracţie 

intrinsecă pentru profesia militară, un mare respect pentru competenţă acompaniată de dorinţa de a excela în 

abilităţi militare, adeziune fermă la responsabilităţi şi la obiectivele profesiei, ca şi identificarea cu valorile 

etosului militar. 

Un lider îşi poate juca rolul în maniere diferite. Cercetarea concretă pe lângă grupuri şi organizaţii a 

permis formularea unor teorii asupra modalităţilor prin care un lider îşi exercită rolul său. Practic, este vorba 

de stilul de conducere ales de lider în relaţia sa cu cei cu care lucrează [6, p. 31- 76.]. Utilizarea timpului de 

muncă deţine o pondere importantă în analiza resurselor umane în cadrul unei instituții.  

Conform Codului Muncii al Republicii Moldova [7], timpul de muncă reprezintă timpul pe care 

salaraiatul , în conformitate cu regulamentul intern al unităţii, cu contractul individual şi cel colectiv de 

muncă, îl foloseşte pentru îndeplinirea obligaţiilor de muncă. Durata normală a timpului e muncă al 

salariaţilor din unităţi nu poate depăţi 40 ore pe săptămână. Pentru salariaţi  se stabileşte săptămâna de muncă 

de cinci zile  cu două  zile  de repaus. În condiţiile săptămânii de muncă de  cinci  zile durata  muncii zilnice 

(schimbului) este determinată de regulamentul  de ordine interioară a muncii sau de graficele muncii în 



schimburi, pe care le  aprobă  administraţia  de  comun  acord  cu  comitetul  sindical  al întreprinderii,   

instituţiei,   organizaţiei,   respectându-se   durata stabilită a săptămânii de muncă. 

La întreprinderile,   instituţiile,  organizaţiile,  în  care,  prin caracterul producţiei şi condiţiile de 

muncă, întroducerea săptămânii de muncă  de cinci zile nu este raţională, se stabileşte săptămâna de muncă 

de  şase  zile cu o zi de repaus. În condiţiile săptămânii de  muncă  de şase  zile  durata muncii zilnice nu 

poate fi mai mare de 7  ore,  norma săptămânală  fiind de 40 ore, 6 ore norma săptămânală fiind de 36 ore şi 4 

ore, norma săptămânală fiind de 24 ore. 

Săptămâna de muncă de cinci sau şase zile se stabileşte de către administraţie împreună  cu comitetul 

sindical, ţinându-se seama de specificul  muncii, de  părerea colectivului de muncă şi de comun acord cu 

organul administraţiei publice locale. 

Ora când începe   şi  se  sfârşeşte  munca  zilnică  (schimbul)   se stabileşte  prin  regulamentul  de 

ordine interioară a  muncii  şi  prin graficele muncii în schimburi în conformitate cu legea. În condiţiile  

muncii pe schimburi fiecare grup de lucrători trebuie să presteze munca în cursul duratei stabilite a timpului 

de muncă. 

Totodată, unitatea de măsură „om-zile” nu poate asigura  examinarea  completă a gradului de utilizare 

a timpului de muncă, întrucât nu evidenţiază pierderile de timp în cursul zilelor lucrate. În acest context se 

utilizează altă unitate de măsură „om-ore” care asigură o evidenţă mult  mai amplă a gradului de utilizare a 

timpului de muncă, inclusiv  pierderilor de timp în cadrul schimbului de lucru. 

Analiza utilizării timpului de muncă, de regulă, se efectuează în baza datelor din Balanţa timpului de 

muncă în om-zile şi om-ore care se elaborează şi se adoptă de instituție, conform unor acte normative privind 

formarea şi utilizarea timpului de muncă în perioada de gestiune. Militarii de carieră insistă pe faptul că 

serviciul militar constituie un mod de viaţă, iar disciplina şi etosul militar se aplică 24 de ore din 24, şapte 

zile din şapte. 

Organizarea necesită timp, dar dezorganizarea are nevoie de mult mai mult timp. Utilizarea eficientă a 

timpului presupune luarea în considerare a obligaţiilor personale şi specificarea  alegerilor cu privire la 

modul în care utilizăm propriul timp. Utilizarea eficientă a timpului este egală cu efortul de a face mai mult 

activităţi semnificative şi efortul de a lucra mai puţin, lăsând activităţile neesenţiale. 

Pentru liderii militari o premiză importantă pentru planificarea eficientă a timpului de muncă 

reprezintă documentarea minuţioasă şi controlul utilizării documentelor, ceea ce permite o simulare exactă a 

managementului timpului, repartizarea mai eficientă a sarcinilor de executat, dar şi o armonizare a 

activităţilor persoanle cu cele ale colegilor [8, p. 98.]. 

În cadrul instituțiilor militare o atenţie sporită se acordă planurilor de utilizare a timpului de muncă, 

ele sunt în strictă concordanţă cu planificarea pe termen lung, mediu şi scurt: cu ajutorul planurilor pe termen 

lung, timpul se repartizează în dependenţă de realizarea scopurilor şi obiectivelor grandioase, care solicită 

mulţi ani, uneori decade: obţinerea studiilor, evoluţia pe scara ierarhică; planurile pe termen mediu, la care se 

poate de atribuit planurile anuale, care fixează repartizarea timpului pentru soluţionarea unor probleme mai 

concrete, în primul rând a celor cu caracter de producţie; fiecare din palnurile pe termen scurt (trimestrial,  

semestrial, lunar, săptămînal, zilnic) detalizează planurile pe termen mediu, adică aici se prezintă modalităţile 

de realizare a acestora. În planurile lunare consumul de timp pentru fiecare tip de activitate include rezervele 

necesare, se stipulează în ore; în planurile săptămânale se reflectă toate activităţile şi timpul necesar pentru 

realizarea acestora. 

Pentru realizarea planurilor pe termen scurt managerii şi specialiştii stabilesc lucrarea perioadei care 

cere cel mai mare volum de muncă, care trebuie să fie realizată în limitele planului, sarcini şi activităţi care 

derivă din această lucrare, potenţialele dificultăţi [9]. Planul zilnic include în sine nu mai mult de 10 

probleme, inclusiv nu mai mult de 3 probleme mai importante, care trebuie efectuate în primul rând. Acestea, 

precum şi cele mai neplăcute activităţi se planifică pentru orele de dimineaţă, pentru ca spre seară ele să fie 

finalizate. Sarcinile omogene se grupează în planul zilnic pe blocuri, ceea ce permite o economisire a 

timpului, fără a fi “sărite”. 

Ca şi toate celelalte, palnurile zilnice se elaborează în formă scrisă, pantru că astfel e mai dificil de 

ignorat activităţile incluse în ele. În afară de aceasta, notiţele descarcă memoria, o disciplinează, permit o 



repartizare mai clară a sarcinilor, o fac mai direcţionată spre relizarea obiectivelor prestabilite. În baza 

notiţelor e posibil într-un mod mai facil controlul şi evaluarea performaţelor de realizare a planurilor. 

După ce am studiat unele acte normative am aflat că elaborarea planului zilnic se începe seara, în 

ajun, şi decurge în câteva etape. De la început se formulează obiectivele lui, în care se include obiectivele 

trecute din planurile lunare şi săptămânale; obiectivele nerealizate din ziua trecută, obiectivele neplanificate 

dinainte, ca urmare a repetabilităţii; obiectivele care pot să apară. Consumurile de timp alocate pentru 

realizarea acestora se determină în baza modalităţilor de  soluţionare a acestora. În planul zilnic se stipulează 

“ferestrele” pentru necesitatea soluţionării anumitor probleme care au apărut spontan, precum şi repaosul de 

10 minute după fiecare oră de muncă. 

După aceasta încă o dată se precizează prioritatea obiectivelor; se selectează acelea care trebuie să fie 

realizate în modul cel mai urgent şi se stabileşte subordonatul care va fi responsabil pentru realizarea 

acestuia. 

Dimineaţa următoare planul zilnic elaborat din timp, se precizează încă o dată de către director 

împreună cu adjunctul său, pentru ca să fie prevăzute toate circumstanţele noi, de exemplu, documentele 

recepţionate pe parcursul nopţii. Ca şi oricare altul, planul zilnic de utilizare a timpului al directorului trebuie 

să fie flexibil, şi numai întrebările legate de invitarea persoanelor, ca de exemplu, conferinţele, şedinţele, 

volantele ş.a. se reglementează strict. 

Planificarea şi utilizarea eficientă a timpului în cadrul instituțiilor militare este o problemă importantă 

şi de aceea necesită o atenţie sporită din partea specialiştilor şi a mangerilor [10, p. 22]. În practică, 

planificarea timpului se reduce la repartizarea lui pe tipuri de activităţi. Repartizarea comasată a timpului se 

reglementează cu ajutorul şi în baza orarului timpului de muncă, care se elaborează în conformitate cu orarul 

zilei administraţiei (de obicei orarul colectiv), luându-se în vedere periodicitatea lucrărilor realizate  

independent. Tebuie de ţinut cont, că odată cu înaintarea pe scara ierarhică se reduce timpul alocat gestionării 

activităţii de bază şi creşte timpul pentru administarea şi organizarea muncii, reprezentanţă, soluţionarea 

problemelor sociale. 

Avantajele gestionării timpului: 

- Stabilirea corectă a priorităților 

- Evitarea capcanelor timpului 

- Anticiparea oportunităților 

- Libertate și control asupra psihicului personal 

- Evitarea conflictelor de timp 

- Evitarea vinei și a scuzelor pentru eșecul anumitor acțiuni 

- Evaluarea progresului 

- Imaginea de ansamblu 

- Gestionarea corectă a resurselor 

- Creșterea în carieră 

- Relații excelente în familie și societate 

În final am constatat că planificarea timpului contribuie la creşterea eficacităţii utilizării timpului 

zilnic de muncă. Se consideră că planificarea timpului trebuie să fie în etapa iniţială, şi să ţină de o anumită 

oră, deoarece omul este robul deprinderilor sale. Aceasta asigură un bun grad de vitalitate şi permite relizarea 

principiului “omul este stăpânul muncii şi nu, munca – stăpânul omului. 

Managementul timpului ţine de modul de abordare personal al fiecărui manager iar acesta se poate 

auto-disciplina. A-şi stabili întâlniri “cu sine-însuşi”, eliberându-se astfel din strânsoarea celorlalţi, a se culca 

cu o oră mai devreme şi a se trezi cu o oră mai repede pentru a-şi planifica ziua de lucru, a se recompensa 

atunci când obţine un obiectiv sau a căuta un echilibru prin practicarea unui sport sau a unei activităţi de 

recreere sunt semnalul unei preocupări “sănătoase” pentru managementul timpului personal al managerului 

în folosul organizaţiei sale. 

Un aspect cheie al leadershipului este vizibilitatea, iar aceasta este legată inevitabil de politica “uşilor 

deschise”. În efortul lor de a căuta mai mult timp managerii nu trebuie să uite de necesitatea de a fi 

disponibili pentru consultaţii cu subordonaţii, colegii sau alţi parteneri de afaceri şi în consecinţă să asigure 

un proces de comunicare efectiv. Astfel, liderii eficienţi încep prin a estima cât timp pot considera în mod 



real că le aparţine. Ei au înţeles că pentru a-şi conduce adecvat efectivul, trebuie să rezerve perioade de timp 

neîntrerupte dar sunt flexibili în cazul în care descoperă că sunt alte situaţii care necesită atenţie. În 

activitatea profesională, liderii ar trebui să elimine anticipat acele activităţi care nu sunt total productive și 

rezultă în irosirea timpului. 

O recomandare ar fi organizarea locului de muncă, adică să fie ordine pe masa de lucru  să fie ordine 

strictă în orice suport de depozitare – dosare, fișiere, arhive, etc. Aceasta este extrem de important pentru un 

management eficient al timpului. De altfel se spune ca performanțele se obțin din: 10% inspirație, 40% 

transpirație, 50% organizare. Respectarea strictă a fișei de post, fiecare angajat are fișă de post, pe care 

trebuie să o respecte și să nu fie aglomerarea cu prea multe sarcini pentru angajați.  

O altă recomandare ar fi, comunicarea între departamente. Aici am specifica, neefectuarea la timp a 

reparațiilor tehnice; întârzierile frecvente a termenilor limită; lipsa comunicării adecvate – telefon, fax, „față 

în față”, în funcție de conjunctură; ședințele – lipsa locului, intreruperile etc.; timpul șefilor – își pierd 

vremea cu lucruri care nu trebuie să le facă ei; greșelile – de orice fel; comunicarea cu cei de pe teren – nu 

pot fi contactați când e nevoie; comunicarea cu cei din afara organizației; delegarea muncii – sarcinile nu se 

dau întotdeauna persoanei potrivite; lipsa ordinelor clare – nehotărârea. 

Astfel, o importantă regulă pentru folosirea eficientă a timpului o reprezintă buna organizare. De la 

stilul de lucru al fiecărui angajat în parte până la sistemul de comunicare între departamente și la modul în 

care managerul general gestionează propriul timp, există mulți factori care influențează eficiența muncii. 

Organizarea timpului nu este totul, dar este un punct de start pentru un management eficient al timpului. 

Eficientizarea timpului este esențială în orice profesie şi în orice domeniu de activitate. Oricine îşi poate 

îmbunătăți capacitatea de organizare a timpului, cunoscând cât mai multe metode şi tehnici pentru a le putea 

utiliza la momentul oportun. 

 

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE: 

1. HUTTER H. Managementul personal al timpului, București, 2009, 248 p. 

2. COVEY S. R., MERRILL R. A., MERRILL R. R. Managementul timpului sau cum să ne stabilim 

priorităţile. Bucureşti, Ed. Allfa, 2000, 382 p. 

3. COLE G. A. Management: teorie și practică. București, 2004, 443 p. 

4. COVEY S. R. Managementul timpului sau cum să ne stabilim prioritățile. All 2007, 183 p. 

5. MANOLACHE I. Lider sau  manager. În Spirit Militar Modern, nr.3/2006, p.17-19. 

6. ZLATE M. Leadership şi management. Iaşi, Polirom, 2004, 376 p. 

7. Codul Muncii al Republicii Moldova. http://lex.justice.md/md/326757/ accesat 24.09.2020. 

8. BĂLAN N. Competenţa organizaţională a ofiţerului. Editura: A.I.S.M.. Bucureşti,1999, 178 p.   

9. JOHNS T. Organizarea perfectă a timpului.Bucureşti, Editura Naţional, 1998, 191 p. 

10. DUȚU P. Perspective în evoluţia Armatei Naţionale. Editura: Universităţii Naţionale de Apărare Carol I. 

Bucureşti, 2007. 44 p. 

 

 

INVESTIGAREA ȘTIINȚIFICĂ  

ÎN CADRUL PSIHOLOGIEI ȘI PEDAGOGIEI MILITARE 

 
Uliana STATI186 
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Diversitatea metodologică despre care am pomenit este doar unul dintre argumentele ce susțin 

extraordinarul efort de adaptare a științelorsociale la o realitate complex și,,mișcătoare”, care ilustrează cu 

multe exemple concrete.  

Cuvinte cheie: Psihologie militară, cercetare științifică, problematica mediului militar, eșantion 

compus din militari, mitodologia științifică, etica și deontologie în cercetare psihologică, secretul militar, 

mediul operațional și neoperațional, respectarea condițiilor metodologice, analiza cantitativă și calitativă a 

rezultatelor. 

 

Summary: Validity and usefulness of psychological applications in the military environment depend 

directly on scientific capacity of humanity issues specific to this field of activity. This is the reason why 

military pshychologists are permanently engaged in research focused on topics of general theoretical and 

applied interest. The aspects that need to be investigated in the military pshychology are: prevention of 

uncommon interaction, prevention of self-distructive behavior, training and development of organizational 

skills, of military leadership and professional ethics, psychological or moral state, cohesion among soldiers 

in a unit, establishment of the military personality, ways to deal with crisis situations, study of structure, 

military lifestyle and combat operations. 
  

 Validitatea și utilitatea aplicațiilor psihologice în mediul militar depind în mod direct de capacitatea 

de investigare științifică a problematicii umane specifice acestui domeniu de activitate. Din acest motiv, 

psihologii militari sunt permanent angajați în cercetări orientate pe teme de interes general teoretic, dar și 

imediat aplicativ. Pe lista subiectelor fierbinți din domeniul psihologiei militare în secolul XXI, Krueger 

(2001) include următoarele teme de cercetare de interes major: 

 1 - selectarea unor recruți de calitate astfel, încât să fie satisfăcute atât nevoia de personal, cât și 

exigențele de performanță, în condițiile unei piețe a muncii afectate de fluctuații economice globale;  

 2 - problematica integrării unui număr din ce în ce mai mare de femei pe funcții rezervate în mod 

tradițional bărbaților;  

 3 - capacitatea viitorilor militari de a se adapta la un mediu operațional bazat din ce în ce mai mult pe 

tehnologia computerizată;   

 4 - rolul informației computerizate în ducerea acțiunilor de luptă și problemele pe care le poate genera 

întreruperea fluxului informațional după ce militarii se vor fi obișnuit să opereze în acest mediu;  

 5 - efectul  computerizării asupra adaptării militarilor care nu dețin cunoștințe de operare cu 

calculatorul sau care nu pot face față procesului de asimilare a acestor cunoștințe;  

 6 - problematica utilizării substanțelor dopante, cu efect stimulativ asupra performanței umane în 

condiții specifice de luptă; 

 7 - modificarea modelelor de conducere și adaptarea acestora la noile condiții ale mediului de luptă; 

 8 - adaptarea conducerii militare la operarea în coaliții cu caracteristici multiculturale [4]. 

 În mod evident subiectele acestea sunt marcate de specificul armatelor moderne din statele puternic 

industrializate. Ele sunt relevante pentru armate care se află într-un proces accelerat de apropiere de 

standartele tehnologice și operaționale. Lista nu este nici pe departe exhaustivă, putând fi adăugate aspecte 

cel puțin la fel de importante, cum ar fi: efectele stresului de luptă și mijloacele de prevenire și combatere a 

acestuia; impactul serviciului militar asupra vieții de familie, integrarea militarilor în mediul civil după 

trecerea în rezervă; problemele de ordin etic în relațiile  dintre militari și civili în zonele de operațiuni etc. 

 Pentru a contura un tablou mai complet cu privire la tematica cercetării științifice din domeniul 

psihologiei militare vom prezenta rezultatele obținute în baza psihodiagnosticului aplicat pe eșantion compus 

din militarii în termen și militarii prin contract. 

 Metodologia cercetării științifice în psihologia militară nu se diferențiază, ci doar se particularizează 

în raport cu cercetarea din alte domenii ale psihologiei. Unul dintre aceste aspecte particulare este 

posibilitatea de limitare ai difuzării publice a rezultatelor, dar mediul militar a devenit mult mai puțin 

restrictiv sub acest aspect o dată cu deschiderea generată de sfârșitul Războiului Rece.  

Un alt aspect demn de menționat este acela al forțării granițelor etice în cercetarea psihologică militară, 

impusă de necesitatea investigării în medii cu solicitări fizice și psihice cât mai apropiate de cele reale. Chiar 



și în mediul militar însă nu se poate impune prin ordin participarea la experimente cu finalitate științifică, 

consimțământul informat fiind o practică obligatorie în armatele țărilor democratice. Cu toate acestea, 

cercetătorul este pus în fața unor dileme și dificultăți adesea greu de rezolvat. Pe deoparte, cercetările 

efectuate în condiții de pace, în sarcini de rutină, nu pot fi generalizate în raport cu mediul operațional real, 

cu atât mai mult dacă acesta este unul de luptă. Ca urmare, investigarea în situații reale cu caracter extrem 

reprezintă o necesitate. Pe de altă parte, angajarea de cercetări în astfel de situații face extrem de dificilă, 

dacă nu chiar imposibilă respectarea tuturor condițiilor metodologice [4]. 

 Posibilitățile de investigare sunt limitate (luând in considerație specificul executării indicațiilor), 

modul de comportament în situațiile de criză, potențialul de adaptare la condițiile de stres, pregătire fizică, 

dezvoltare intelectuală, experiența acumulată în cadrul misiunilor, operațiilor, antrenamentelor, climatul 

moral psihologic, coeziunea în colectiv. 

 În acest context este demnă de evocat dezbaterea aprinsă generată de raportul elaborat de Wung et al. 

(2003) (Why They Fight: Combat Motivation in the Iraq War) cu privire la motivația pentru luptă a 

militarilor americani de pe frontul din Irak. Acest studiu a fost realizat de doi psihologi, un ofițer specializat 

în lupta de gherilă, urbană și un profesor de limba arabă, și a vizat dimensiunea umană a războiului, 

bazânduse pe observații interviuri și înregistrări de teren. Una din concluziile studiului a fost aceea că 

performanța în luptă este influiențată mai mult de nivelul coeziunii sociale (forța relației interpersonale) între 

membrii unității decât de coeziunea în raport cu sarcina angajamentul comun pentru atingerea obiectivelor. 

Această concluzie care contrazice rezultatele unor studii anterioare realizate in condiții de garnizoană, a fost 

puternic combătută de MacCoun. Aceștea au acuzat caracterul neștiințific al metodologiei, absența unor 

indici de fidelitate sau validitate a observațiilor și măsurărilor efectuate ori lipsa unor garanții de 

reprezentitativitate a eșantionului. Replica lor a generat o întreagă dezbatere în jurul validității potențialul de 

generalizare a cercetărilor care nu sunt efectuate în mediul operațional, fiindu-i dedicat un număr întreg din 

revista Armed Forced and Society (Shields, 2006). Cu acest prilej, Kolditz, unul dintre autorii raportului 

incriminat, a susținut că cercetările trebuie să testeze robustețea teoriilor lor în mediul real, care, prin 

prezența amenințării cu moartea, este în măsură să modifice radical comportamentul uman și să contrazică 

rezultatele cercetărilor efectuate în mediul neoperațional.  

 Ca o orientare mai nouă, în completarea paradigmei pozitiviste, care stă la baza cercetării științifice 

tradiționale, Higate și Cameron (2006) propun o angajare de cercetare profundă în direcția analizei calitative. 

În opinia acestor autori, înțelegerea aspectelor comportamentale ale militarilor nu poate fi completă în afara 

unei abordări reflexive care depășește limitele abordărilor înguste și cantitative, prin încadrarea unui anumit 

subiect de interes în contextul mai larg al unor semnificații de natură antropologică, sociologică și etică. (6) 

 Toți autorii par ar fi deacord  cu opinia lui Driskell și Olmstead (1989), care apreciază că psihologia 

militară se definește prin natura domeniului și contextul aplicativ (mediul militar) decât printr-un anumit set 

de metode și tehnici sau printr-un set de probleme comune. Mangelsdorff și Gal (1991) consideră că 

psihologia militară se conturează ca o aplicare a principiilor și metodelor psihologiei la mediul militar.Într-un 

document programatic al secțiunii de psihologie militară al APA (1998), se apreciază că acest domeniu 

aplicativ implică toate disciplinele majore ale psihologiei (clinică, industrial – organizațională, 

experimentală, socială) și se întinde de la nivelul cercetării fundamentale până la investigațiile cu 

aplicativitate limitată la anumite situații specifice. 

 Chiacchia (2001) apreciază că psihologia militară se ocupă cu stiudiul organizației și vieții militare, 

precum și al operațiunilor de luptă. Modalitățile concrete prin care se realizează acest lucru pot fi foarte 

variate, de la studii și cercetări până la evaluări de tip psiho diagnosic sau intervenție de natură clinică.  

 Krueger (2001) definește psihologia militară un domeniu specializat al psihologiei muncii având 

drept scop aplicarea principiilor și metodelor psihologiei în contextul extrem de variat al organizației și 

activităților militare. 

 Din prezentarea acestor abordări definitorii rezultă că, pentru a înțelege specificul psihologiei 

militare, trebuie să identificăm aspectele caracteristice ale insituției și acțiunilor militare. În opinia noastră, 

cele mai importante dintre acestea sunt: 

 Autoritate, structură formală, rigidă. Consecința acestor aspecte se manifestă mai ales prin exigențe 

ridicate cu privire la capacitatea de adaptare la un mediu psiho social restrictiv, constrângător, în care 



individualitatea umană este supusă unui proces de uniformizare și „standardizare” comportamentală. În 

activitatea specifică a psihologilor militari în instituția militară, ei trebuie să fie capabili să realizeze un 

compromis optim între exigențele autoritare ale mediului militar instituțional și natura liberal – umanistă a 

profesiei lor.  

 Exigențe deosebite cu privire la performanța și eficiența individuală și instituțională. Organizația 

militară este, prin natura ei, angajată în activități ce reprezintă situații extreme, de excepție la nivel social. La 

nivel individual, militarii dețin controlul asupra unor tehnologii capabile să producă pierderi de vieți 

omenești sau mari distrugeri. Acest lucru face ca performanța lor profesională să fie supusă unor exigențe 

superioare comparativ cu alte categorii de persoane, chiar și atunci când complecitatea intrinsecă a muncii 

este comparabilă cu a activităților civile de aceeași natură. Din punct de vedere psihologic, acest aspect se 

traduce prin necesitatea instituirii unor proceduri riguroase de selecție și prin evaluarea și susținerea 

capacității de adaptare profesională a militarilor. 

 Condiții extreme de muncă, adesea la limita capacității umane de adaptare.Întotdeauna acțiunile 

militare s-au desfășurat în condiții dificile (temperaturi extreme ale ambianței, de zgomot sau condiții de 

iluminare). Tehnologia modernă a pus la dispoziția armatelor mijloace de luptă care operează în medii 

extreme: pe apă, sub apă, înspațiulaerian, etc. Toateacestea au dreptefectcreștereaeficiențeiînluptă, dar cu un 

prețsemnificativ, suportat de militari: amplificarea, uneori la limita rezistenței umane: a solicitărilor psihice și 

fizice.  

 Condiții specifice. Activitățile psihologice din organizațiile militare trebuie să țină cont de:  

 1) condițiile în care se desfășoară activitatea militară (câmpul de luptă), medii operaționale cu acces 

limitat, de exemplu, cabinele aeronavelor; 

  2) reglementări specifice instituției militare (secretul militar), care face ca unele dintre rezultatele 

cercetărilor psihologice să fie clasificate).  

 În concluzie, vom aborda psihologia militară ca pe un corp de aplicații ale diverselor domenii ale 

psihologiei (socială, clinică, experimentală, selecție aptitudinală a dezvoltării, a vârstelor, etc.) în contextul 

diverselor specialități militare (aviație marină) și situații în care se află personalul militar (selecție, instruire, 

adaptare la misiuni reale de luptă). 

 Multe dintre problemele psihologiei militare sunt comune cu cele întâlnite în situațiile de muncă din 

mediul civil. De exemplu, pilotarea unui avion militar este, în esență, similar cu pilotarea unui avion civil. Cu 

toate acestea, nu pot fi ignorate diferențele majore dintre cele 2 situații: angajarea în situațiile de luptă, cu risc 

letal asumat; operarea sistemelor de armament, zborul în condiții meteorologice extreme; manevre la viteze 

mari, cu efect de suprasarcină și altele [5]. 

 Tendințele de globalizare și evoluția strategiilor informaționale de agresare sunt imperativele 

timpului. Lumii contemporane îi este propusă strategia de globalizare, care de sute de ani frămîntă mințile 

politicienilor și care în această  etapă, fiind o strategie agresivă, a impus omenirii multe conflicte și războaie 

sângeroase.   

 Fiecare armată își asigură pregătirea psihologică a efectivelor, de asemenea, prin eforturi proprii și pe 

cont propriu. Succesul sau insuccesul în acest domeniu depinde de performanța strategiilor, doctrinelor și 

concepțiilor folosite în corelație cu strategiile, doctrinele și concepțiile armatelor străine. Decalajul dintre 

performanțe creează vulnerabilitatea psihologică a armatei, care nu posedă nivelul suficient de pregătire 

psihologică. Iar lipsa strategiilor, doctrinelor sau concepțiilor în domeniul pregătirii psihologice expun 

această armată celor mai sofisticate pericole. 

 Fenomenul psihologic militar național este extrem de complex, fiind înfățișatsub multiple forme și 

reflectă consecvența și eforturile multiseculare ale poporului de a supraviețuiși păstra intact religia, tradițiile 

și statalitatea, indiferent de vitregiile istoriei și impactul popoarelor migratoare. 

 Trei domenii de perspectivă – psihologia antropologică militară, psihologia asimetrică militară și 

polemologia vor îmbogăți orizontul cunoașterii realității sociomilitare. La intersecția lor este situată 

explicația și valoarea justă a fenomenului militar național [6]. 

 Apărătorii ideii conform căreia socialul se pretează la o cunoaștere științifică, indiferent dacă au mers 

pe linia durkheimiană, apropiată pozitivismului lui Comte, sau pe cea weberiană, care încearcă să modifice 

modelul explicației științifice pentru a prinde și specificul socialului, au avut de înfruntat cele mai aprige 



contestații, atât din interiorul sociologiei, cât și din exterior, adică din partea unor specialiști în domeniul 

științelor naturii, dar mai cu seamă din direcția intelectualilor de formație umanistă – a filosofilor, în special – 

al căror discurs a fost mereu cenzurat de cunoștințele produse și probate de cercetările metodice ale științelor 

sociale. Dezbaterea a continuat și este în plină desfășurare și în zilele noastre, pozițiile potrivnice caracterului 

științific al disciplinelor sociale în general – găsindu-și acum susținere și inspirație și în atmosfera culturală 

dominată de ideile – să le zicem pentru concizie – postmoderniste [1]. 

 Mai mult, activitatea științifică nu se reduce la explicarea hempeliană a fenomenelor cercetate; ea 

presupune un intens efort de observare, înregistrare, clasificare a faptelor, care este posibil doar printr-o 

pregătire sistematică în domeniul respectiv. De pildă, o imensă parte din activitatea chimiștilor se reduce la 

efectuarea de măsurători sau alte determinări ale proprietăților unor substanțe; pentru un istoric, munca de 

citire sau descifrare a documentelor de arhivă este una foarte comună, așa cum pentru un sociolog politic 

efectuarea de sondaje este o activitate curentă, iar enumerările de acțiuni tot atât de simple ar putea continua, 

mai ales în cazul celor care lucrează în științele practice. Este însă clar că aceste operații ,,banale” pot fi 

efectuate doar de către cel cre are o pregîtire în domeniu, deci de persoane integrate câmpului de activitate 

respective [6]. 

  Din cauza formei sintetice de prezentare, adică din cauză că am rămas doar la discutarea metodelor 

de culegere a informației, care, în viziunea mai multor specialiști nu pot fi decât într-un număr redus, 

imaginea pe care am oferit-o nu este capabilă să evidențieze diversitatea metodologică extraordinară cu care 

lucrează științele sociale, diversitate regăsită mai ales la nivelul tehnicilor, procedurelor și chiar a 

instrumentelor. Nu e deloc întâmplător că, în multe dintre disciplinele sociale întâlnim curriculumul 

universitar cursuri metodologice, în cadrul cărora sunt prezentate detaliat uneltele specifice fiecărei 

discipline, cu ajutorul cărora știința respectivă își apropiază zona ce-i revine din realitatea socială; aceste 

unelte ajung uneori chiar simboluri pentru o disciplină. Aceasta dovedește efortul extraordinar al 

cercetătorilor socialului de a găsi mijloacele cele mai potrivite de racordare la realitatea studiată și care să le 

asigure dobândirea unor cunoștințe consistente, superioare ca valoare celor oferite de simțul comun, 

cunoștințe de care oricum oamenii beneficiază în mod natural, prin faptul că sunt, întru-un anume fel parte a 

realității sociale, că sunt, ,,scufundați” în acest univers, pe care-l percep și îl interpretează în fiecare clipă și, 

prin acțiunile lor inclusiv cele de cunoaștere, îl modifică perpetuu. Doresc să iau apărarea colegilor mei 

cercetători ai socialului, care nu o dată sunt ironizați de unii dintre semenii lor din știinele,,tari” și care, de 

multeori, suferă de un complex de inferioritateînfațaacestora din urmă. 

Vreausă le insufluîncredereînmunca lor asigurându-ică, atâtavremecât respect principiile de bază ale 

cercetăriiștiințifice, nu au nici un motivsă se simtăinferiorialtorspecialiștiși nu există argument valabilepentru 

a accepta critici din partea acestora. Diversitatea metodologică despre care am pomenit este doar unul dintre 

argumentele ce susține xtraordinarul efort de adaptare a științelorsociale la o realitate complex 

și,,mișcătoare”, care ilustrează cu multe exemple concrete. Impresionanta ingeniozitate a respectivelor 

cercetători în a găsi și inventa mijloace de abordare a proceselor, fenomenelor și evenimentelor studiate [1]. 

 Formarea unei personalități este asigurată de universitate și include, în general, două aspecte: unul 

care vizează partea educativ – disciplinară, celălalt – de formare profesională propriu zisă. Astfel în prezent 

rolul universității este de a crea un sistem coerent, flexibil și axat pe obiective științifice specializate, care să 

genereze cunoștințe și să permită integrarea funcțională în structurile sociale. Misiunea acesteia este să 

dezvolte capacități creatoare, să desfășoare activități specifice de cercetare științifică, de valorificare 

inovatoarea acestei cunoașteri, precum și transferul competențelor dobândite către societate în domenii de 

specializare concrete [2]. 

 Acțiunile și strategiile specifice armatei rizidă în instruirea continuă și formarea unui statut socio 

profesional al militarilor în domeniul structurilor de apărare, în măsură să înțeleagă fenomenele politico-

militare interne și internaționale, funcționarea mecanismului statului de drept, accentul în acest sens 

deplasându-se de pe cunoașterea și analiză, pe receptare și acțiunile în misiunile Armatei Naționale. Această 

premisă poate fi atinsă grație schimbului de experiență dintre Armata Națională și armatele statelor europene. 

Astfel, competențele dobândite devin un factor important în schimbul de experiență, stagii efectuate la 

nivelul național și internațional. Totodată, dezvoltarea capacităților, aptitudinilor, însușirilor, nivelului de 

profesionalism este important în cadrul participării la misiunile internaționale pe timp de pace și război, 



aspect important pentru dezvoltarea sistemului militar național, care este explorat atât sub aspect tactic, cât și 

științific [2]. 

 În conformitate cu misiunile militare, obiectivele educației și învățământului militar sunt axate nu 

doar pe evidențierea unui sistem pe termeni specifici, ariei de specializare, dar și pe dezvoltarea 

competențelor de comunicare – achiziționarea și asimilarea unui lexic uzual, general și aplicarea acestuia în 

activitatea profesională la un nivel avansat și independent, deoarece, în misiunile pacificatoare militarii 

moderni urmează să comune cu populația din zona de conflict, în vederea acordării ajutorului necesar 

(asistență medicală, ajutor umanitar internațional, să acționeze întru menținerea ordinii publice și păcii 

internaționale) [3]. 
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ПСИХОСОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ АДАПТАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА 
  

                                   Ilona DZÎC187 

 

 Аннотация: В статье описывается роль факторов, способствующих или препятствующих 

адаптации, которые условно делятся на две большие группы: внешние (социальные) и внутренние 

(личностные). Внешние факторы включали набор критериев, которые больше всего связаны с 

социальными детерминантами, в отличие от внутренних, которые связаны с индивидуальными 

свойствами личности. 

Ключевые слова: Факторы (внутренние/внешние), адаптационный потенциал, новобранец, 

психологические особенности личности. 

 

Rezumat: În articolul prezentat este descris rolul factorilor care promovează sau împiedică în 

procesul de adaptare  și care sunt împărțiți condiționat în două grupuri mari: extern (social) și intern 

(personal). Factorii externi includ un set de criterii care sunt asociate cu determinanții sociali, spre 

deosebire de cei interni, care sunt asociați cu trăsăturile individuale ale personalității. 

 

 Воздействие личностых и социальных факторов может осложнить процесс приспособления 

новобранцев к новым армейским условиям. В этом контексте нам необходимо рассмотреть факторы, 

воздействие которых приводят к адаптивному либо дезадаптивному поведению. Так, по мнению Н.Е. 

Водопьянова (2005), «интенсивное изучение факторов, способствующих успешной адаптации, 

выступает одним из доминирующих направлений прикладных психологических исследований» [21]. 
По мнению Е.В. Леоновой (2009), успешность адаптации обусловлена совокупностью внешних 

и внутренних факторов. Так, к внутренним факторам автор относит: уровень интеллекта, 

эмоциональную устойчивость, самоконтроль, дисциплинированность, коммуникативные 

способности, мотивацию; а к внешним факторам: социально-экономическую ситуацию семьи, 
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особенности образования, компитенции руководителей [13]. По сути, к внутренним факторам автор 

относит психологические факторы. Взгляды Е.В. Леоновой на деление факторов адаптации на 

внешние (социальные) и внутренние (психологические) более всего импонирует при проведении 

нашей исследовательской работы. Рассмотрим мнения и других исследователей: так, Б.Г Ананьев 

(1980) объясняет успех адаптации влиянием двух групп факторов: субъективных, к которым автор 

относит демографические, физиологические и психологические; и средовых, к которым причисляет 

условия жизнедеятельности, особенности социальной среды [3] И.А. Георгиева (1985), в своей 

исследовательской работе, рассматривает: внешние факторы адаптации, под которыми понимает 

комплекс параметров, связанных с видами профессиональной деятельности индивидов; и внутренние 

факторы, к которым относит социально демографические, психофизиологические и психологические 

характеристики [7]. Л.И.Анцыферова (1994) понимает адаптацию как процесс личностных изменений 

под воздействием внешних и внутренних факторов [5]. Л.Г. Лаптев (1998) рассматривает четыре 

фактора адаптации личности: когнитивный, эмоциональный, мотивационный и фактор практической 

деятельности [12]. В целом, три фактора (когнитивный, эмоциональный, мотивационный), которые 

выделяет автор, можно объединить в категорию внутренних психологических факторов. 

По мнению С.А. Ларионова (2002) выделяет следующие факторы, детерминирующие 

адаптацию личности: ценностные ориентации, направленность личности, «Я-концепция» личности, 

базовая социальная потребность личности в позитивном отношении, индивидуальные особенности 

личности, определяющие адаптационные ресурсы, адаптационные свойства интеллекта, 

эмоционально-волевой компонент. Кроме того, автором выделяются следующие факторы 

детерминирующие дезадаптацию: несформированность высших социальных мотивов, низкий уровень 

развития нравственных качеств личности, асоциальные тенденции, снижение волевого контроля над 

аффектом  [24]. 

 Многие исследователи ставят акцент на развитие личностных характеристик как фактора 

эффективности адаптации. Так по мнению Ф. Б. Березина (1988) доминирование мотивации 

достижения успеха над мотивацией избегания неудач является ведущим фактором, который 

способствует успешной адаптации [16]. По мнению Н. А. Свиридова (2007) 

«Мотивы  не  только  выступают  сами  в  качестве  факторов  адаптации,  но  и  опосредуют  влияние 

 внешних  по  отношению  к  индивиду  условий,  обстоятельств,  воздействий». [20] Такие 

исследователи как С. В. Овдей (1978), В. Ю. Селин (1990), А. А. Алдашева (1995) считают, что одной 

из основных характеристик, влияющих на эффективность адптации, является эмоциональная 

стабильность/нестабильность [2]. Так же, было обозначено, что недаптированная личность, имеет ряд 

других специфических эмоциональных реакций: тревожность, фрустрацию, напряженность, 

самообвинение (Шавердян Г. М., 2007) [27] Л. Н. Корнеева (2007), в качестве значимой 

характеристики личности, влияющей на успешность адаптации, рассматривает самооценку, где 

подчеркивает возможность ее дисбалансировки в случаях, когда индивид не может  реализовать свои 

возможности, что может сопровождаться негативными эмоциями и приводить к дезадаптации. [18]  

О. И.Зотова, И. К. Кряжева (1978), Т. А. Кухарева (1980), изучая влияние самооценки на адптацию 

пришли к выводу, что индивиды с неадекватной самооценкой не могут самоопределиться в группе в 

результате чего дезадаптируются в ней [25]. 

В результате изучения В. Г. Леонтьевым (1992) факторов влияющих на успешность адаптации 

было выявлено, что такие личностные характеристики как волевые свойства, воображение, гибкость 

поведения, способность адекватно оценивать фрустрирующую ситуацию занимают одну из ведущих 

ролей, склонность к доминированию [14] . В работах А. Г. Маклакова (2001) и В. А. Кулганова (2006) 

с соавторами также производится оценка индивидуально-психологических признаков, уровень 

развития которых, соответственно, определяет вероятность успешной адаптации к широкому 

диапазону факторов внешней среды. Так среди личностных характеристик А. Г. Маклаков выделяет: 

нервно-психическую устойчивость, самооценку, ощущение социальной поддержки, уровень 

конфликтности и опыт социального общения [141, С. 16-24, [11].  

Б. Г. Ананьев (1980), исследуя демографические характеристики как фактор адаптации, 

отмечает обоестороннее влияние возраста на эффективность адаптации: с одной стороны у молодых 



людей адаптационные возможности выше, а с другой,  с возрастом аккумулируется опыт адаптации 

[4]. А. М. Богомолов (2010) утверждает, что каждый возрастной период позволяет прослеживать 

изменения адаптационного потенциала в процессе онтогенеза  [6]. По мнению В.В. Константинова 

(1998), адаптационный потенциал уже сформирован к 13-14 годам, что позволяет распределить 

подростков на группы, согласно их адаптационным возможностям [9] А. Г. Маклаков, С. В. Чермянин 

(2009) в своем исследование высказывают предположение о том, что максимальное развитие 

адаптационного потенциала достигается к возрасту 19-25 лет, а затем после 40 лет, адаптационные 

возможности человека снижаются [15]. По мнению М. М. Безруких (2010), В. Д. Сонькин (2007), 

наиболее значимые изменения физиологической адаптации начинают происходить в возрасте 5-7 лет, 

далее в период полового созревания адаптационные возможности временно утрачивают свою 

эффективность, а после 15-16 лет уровень адаптационных возможностей становится как и у взрослых 

людей [26].   

Морально-психологическая атмосфера, в которой воспитывается ребенок очень важна, так как 

от ее благополучия зависит психическое здоровье и последующее формирование личности человека 

(Эйдемиллер Э. Г. (2001),  Мухина В. С. (2002), Мудрик А.В. (1984), Сатир В. (1992), Спиваковская 

А. С. (1986), Юстицкий В.В. (2001) и др.). [19] Жизнь, условия воспитания и развитие ребенка в 

полной семье значительно отличается от неполной, так как кроме материальных трудностей, 

одинокий родитель не может одновременно реализовать роль матери и роль отца. Результаты 

исследования Д. В. Шлыковой (2017) показывают что, «полнота» семьи и отсутствие/присутствие 

гармоничного внутрисемейного взаимодействия является одним из важных факторов 

адаптации/дезадаптации. По ее мнению, в неполных семьях расстроен воспитательный процесс детей, 

что приводит к дальнейшему нарушению адаптивных механизмов индивидов и затруднению 

адаптации к новым условиям жизнедеятельности [28]. В этой связи можно предположить что 

нарушение адаптивных механизмов у детей из неполных семей исходит из несформированности 

характерологических особенностей, лежащих в основе адаптационного потенциала личности. 

 Рассматривая социальный институт образования как фактор влияния на успешность 

адаптации, Т. Парсонс (2018) анализирует его как регламентированную школу, которая прививает 

индивиду мораль и ценности, выстраивает критерии оценки (хорошо /плохо) и готовит к адаптации в 

обществе в котором он живет [23]. Качественное образование помогает занимать более продвинутые 

социальные позиции [8]. Согласно социологическому исследованию М. А. Абрамовой (2010) степень 

адаптированности личности напрямую зависит от типа учебного заведения учащейся молодежи: 

уровень адптированности учащихся высших учебных заведений намного выше, чем у студентов 

профессиональных технических училищ (ПТУ). По их мнению, изначально высшие учебные 

заведения и профессиональные технические училища продуцируют неравные социально-

экономические условия и степень интеллектуального развития их учащихся – поэтому в ВУЗы чаще 

попадают индивиды хорошо усвоившие культурные ценности общества с соответствующим уровнем 

адаптационных возможностей.  М. А. Абрамова, так же в своей работе, ставит акцент на зависимость 

места проживания и успешности адаптации, ее иследования доказывают, что адаптационный 

потенциал выше у жителей крупных населенных пунктов (городов), по сравнению с сельскими. [1]. 

Социокультурное пространство, несомненно, является важным фактором адаптации молодежи. Так, 

город и село отличают уровни социального уклада, принципы регуляции коллективной жизни людей, 

коммуникативные каналы, адаптационные механизмы, способы поведения, что изначально 

предполагает неравные адаптационные возможности жителей городских и сельских местностей. 

Детерминантом эффективной адаптации несомненно является и организация 

микросоциального взаимодействия в профессиональных коллективах, тон которых задают 

компитенции руководителей: конфликтные ситуации и затруднения неформального общения 

приводят к специфическим эмоциональным реакциям и дезадаптации членов группы [22]. 

Формирование моделей поведения адекватных к условиям службы и требованиям профессиональной 

деятельности ведет к успешной адаптации. Таким образом, условия профессиональной деятельности 

так же выступают в качестве фактора адптации [17]. 



 Итак, процесс адаптации индивида детерминируется как средовыми воздействиями, так и 

субъективными характеристиками личности, причем не их выраженностью, а структурой 

взаимосвязей между ними. Проведенный теоретический анализ различных исследовательских 

взглядов на деление и определение множества факторов, влияющих на эффективность адаптации, 

дает нам возможность представить схематично свое видение структурной взаимосвязи 

вышеуказанных факторов. 

 
Рис.1.1. Факторы адаптации (разработанная автором) 

 

Следуя за взглядами большинства исследователей,  все факторы, способствующие или 

припятствующие адптации, мы разделили на две большие группы: внешние (социальные) и 

внутренние (личностные). Внешние факторы включили в себя комплекс критериев которые более 

всего связанны с социальными детерминантами, в отличие от внутренних, которые связанны с 

индивидуальными особенностями личности: ее психофизиологическими и психологическими 

характеристиками.   

Конечно же, в полной мере описать, охарактеризовать и учесть все факторы, влияющие на 

адаптацию невозможно, и мы считаем что в этом нет необходимости, поскольку, по мнению П.С. 

Кузнецова (2000)  определяют адаптацию не все факторы сразу, а только их отдельная часть, 

соответствующая актуализированным потребностям [10].  

Адаптация новобранцев к армейским условиям обусловлена широким диапазоном как 

внешних, так и внутренних факторов, от влияния которых зависит поведение молодыхсолдат в 

первые месяцы военной службы. Более того, служба в армии нынешней молодежи проходит в 

сложный период социальной трансформации нашего общества и смены жизненных стериотипов, 

поэтому в следующем разделе мы решили провести теоретический анализ особенностей адаптации 

новобранцев в современном, транзитивном периоде развития нашего общества. 
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PROBLEMELE ACTUALE DE SOCIOLOGIE ȘI ECOLOGIE,  

IMPACTUL ASUPRA MEDIULUI DE SĂNĂTATE A POPULAȚIEI 
 

       Larisa PLOP188 

 

Rezumat: Meduil ambiant și calitatea acestuia are o mare însemnătate în menținerea bunăstării și 

sănătății populației și a devenit una din cele mai dezbătute probleme ale contemporaneităţii şi una de prim 

ordin pentru conducerea societăţii. Omul şi mediul sunt entităţi inseparabile, existenţa omului fiind 

dependentă de mediu, iar factorii de mediu se pot modifica, în urma folosirii lor de către om. Astfel apare 

poluarea, aspect implicit al vieţii, în desfăşurarea căreia unele produse, rezultate din procesele fiziologice şi 

din activitatea omului, devin reziduuri care pot să incomodeze bunul trai în funcţie de natura şi cantitatea 

lor. Integrarea cerinţelor de protecţie a mediului în procesele de reforme economice, în scopul dezvoltării 

durabile a ţării, va contribui la îmbunătăţirea calităţii componentelor de mediu, ceea ce va conduce la 

crearea unor condiţii mai bune, mai favorabile pentru viaţă şi sănătate. 

Cuvinte cheie: Poluare, surse de poluare,mediu, încălzire global, secetă, irigație, probleme 

ecologice, globalizare, resurse natural, deseuri solide. 

 

Abstract: The environment and its quality has a great significance in maintaining the well-being and 

health of the population and has become one of the most debated issues of contemporaneity and a first order 

for the management of society. Human and the environment are inseparable entities, existence of human 

being dependent on the environment, and environmental factors can change, following their use by human. 

Thus, pollution appears, an implicit aspect of life, in the development of which some products, resulting from 

physiological processes and human activity, become residues that can disturb the good living depending on 

their nature and quantity. The integration of environmental protection requirements in the economic reform 

processes, in order to sustainable development of the country, will contribute to improving the quality of 

environmental components, which will lead to the creation of better, more favorable conditions for life and 

health. 

 

Într-o societate civilizată omul, prin activităţile sale complexe este beneficiarul facilităţilor pe care i le 

poate oferi natura şi civilizaţia; în acelaşi timp este şi factorul principal de poluare a mediului, ale căror 

consecinţe nefaste, tot el trebuie să le suporte. 

 Valorile crescânde ale economiei, de regulă, favorizează crearea unor condiţii optime de muncă şi 

odihnă, sporirea bunăstării materiale şi nivelului de cultură a oamenilor. Însă dezvoltarea accelerată a 

economiei a contribuit la degradarea mediului şi la dispariţia multor resurse naturale iar în rezultat au devenit 

mai evidente urmările ecobiologice ale activităţii umane. Astăzi omenirea se confruntă cu multiple probleme 

de ordin ecologic care ne pun în pericol propria existenţă, dar şi cea a naturii, în general: fenomenul de  

încălzire globală, poluarea de proporţii a mediului, dispariţia în masă a speciilor de organisme de pe Terra, 

inundaţiile şi incendiile de proporţii care devastează totul în jur şi răpesc sute de mii de vieţi omeneşti. 

Sistemele ecologice ale Pământului nu reuşesc să neutralizeze tot volumul de deşeuri, ce în permanenţă 

creşte. Situaţia devine foarte îngrijorătoare. Cantitatea deşeurilor de pe globul pământesc creşte de două ori 
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mai repede faţă de volumul produsului fabricat, iar a reziduurilor foarte toxice - de 3 ori. Acestea sunt doar 

unele exemple care ne demonstrează că natura, din prieten, se poate transforma într-un duşman nemilos, în 

cazul în care societatea umană nu propune soluţiile de rigoare pentru a armoniza relaţia dintre om şi natură.  

Limitele naturii incep să se impună pe agenda umanității, manifestându-se mai întâi la nivel local dar 

pot afecta o zonă mult mai întinsă, consecinţele impactului pot avea implicaţii internaţionale şi globale. În 

socioecosistemul Republicii Moldova au loc schimbări negative de mediu dintre care unele capătă caracter 

ireversibil. De aceea acţiunile preconizate pentru supravegherea şi prevenirea efectelor extinse ale 

problemelor locale au fost elaborate şi luate sub control prin înţelegeri regionale şi globale [1, 2, 3] . 

Poluarea mediului a devenit una din cele mai dezbătute probleme ale contemporaneităţii şi una de 

prim ordin pentru conducerea societăţii, care şi-a întins ameninţarea asupra întregii planete, a ajuns în punctul 

în care atacă dezlănţuit omul şi spaţiul sau de existenţă. Trecând peste limitele capacităţii proprii de apărare a 

naturii, de regenerare şi de echilibrare, toţi agenţii poluanţi noi se răspândesc rapid în aer, în apa sau în sol, 

generând, dezvoltând şi propagând unul dintre cele mai grave pericole pe care le-a întâmpinat civilizaţia 

modernă. 

Cercetările din domeniul mediului demonstrează astăzi că poluarea şi modificările climaterice 

globale, ca rezultat al fenomenelor naturale dar şi al intervenţiei nesăbuite a omului asupra echilibrului 

biologic din natură, vor afecta pe termen lung nivelul stării de sănătate a oamenilor. Şi nu numai a oamenilor, 

ci şi a animalelor şi plantelor care populează globul.  

Principala problemă în ceea ce privește poluarea o reprezintă calitatea aerului, care a scăzut 

considerabil în special în zonele urbane. Poluarea aerului nu este mereu vizibilă, dar efectele sale sunt foarte 

reale. Poluanţii din atmosferă variază în funcţie de natura lor, concentraţie cît şi de durata acţiunii lor asupra 

organismului uman, provocînd astfel consecinţe grave.   

Principalele surse de poluare ale aerului sunt reprezentate de arderea combustibililor fosili, de 

circulaţia autovehiculelor, mari producătoare de gaze de eşapament nocive şi de procesele tehnologice 

industriale poluante. Cei mai importanți poluanți rezultați din aceste procese care duc la poluarea atmosferică 

se numără ozonul troposferic, monoxidul de carbon, azotul, dioxidul de sulf, benzenul și plumbul etc.  

Numărul foarte mare de substanţe poluante rezultate din diferite procese tehnologice şi impactul 

deosebit al acestora asupra omului şi a mediului determină o mare diversitate de efecte asupra sănătăţii.  

Alarmante sunt efectele imediate, provocate fie de eliminarea accidentală a unor substanţe toxice în 

atmosferă, fie din acumularea lor în mediu până la pragul la care dau naştere unor efecte acute cu apariţie 

bruscă de îmbolnăviri individuale, sau şi mai grav, în masă, soldate cu numeroase decese. Alte riscuri pentru 

om sunt legate de efectele de lungă durată, care se produc prin acţiunea lentă a poluanţilor asupra 

organismului uman, dozele de poluanţi pătrunşi în organism fiind rezultatul unor nivele de poluare moderate. 

O deosebită importanţă este efectul poluant de foarte lungă durată. Acest efect se manifestă la persoanele 

expuse după mulţi ani, sau doar la descendenţii acestora. Este vorba de efectele de tip cancerigen, teratogen 

şi mutagen. Prezenţa în mediu a unor poluanţi cu astfel de efecte constituie un risc major pentru sănătatea 

populaţiei actuale şi poate chiar pentru cea a generaţilor următoare [5]. 

Conform Organizației Mondiale a Sănătății, poluarea aerului este responsabilă pentru 29% din 

decesele cauzate de cancerul la plămâni, 24% din decesele cauzate de accidente vasculare cerebrale și 43% 

din decesele cauzate de boala pulmonară obstructivă cronică. O serie de studii au arătat o legătură cauzală 

clară între poluarea aerului și afecțiuni grave precum demență și boli cardiovasculare. 

Emisiile în atmosferă a nocivelor dăunătoare nu numai că distrug natura vie, afectează în mod negativ 

sănătatea umană, dar ele pot modifica însăşi proprietăţile atmosferei, ce poate duce la consecinţe ecologice 

cum ar fi acidifierea, precipitațiile acide, efectul de seră, distrugerea stratului de ozon și schimbarea climei, 

etc. 

Din cauza modificărilor climatice, asistăm la unele modificări ale stării de sănătate a omului, care 

provin din dezechilibrul sistemelor ecologice şi fenomenelor naturale ale pământului, care duc la subminarea 

suportului unei vieţi sănătoase [4]. 

Modificările de climă la scară planetară, datorate poluării excesive a mediului înconjurător, reprezintă 

,,o bombă cu efect întârziat”, de–o amploare  alarmantă. În acest context de preocupări, problema diminuării 

stratului de ozon care înconjoară pământul, apreciată drept cauza principală a creşterii temperaturii pe 

https://www.who.int/airpollution/ambient/health-impacts/en/
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736%2816%2932399-6/fulltext
https://www.ahajournals.org/doi/full/10.1161/01.CIR.0000128587.30041.C8


,,planeta albastră”, se află în atenţia oamenilor de ştiinţă, începând din anii ′80, ai secolului trecut. Reducerea 

stratului de ozon va produce o intensificare a efectului razelor solare ultraviolete, ceea ce va conduce la 

creşterea riscului de cancer al pielii, la înmulţirea cazurilor de cataractă, precum şi la scăderea rezistenţei 

organismului uman la bolile infecţioase. În acelaşi timp, razele solare ultraviolete în cantităţi sporite 

diminuează cantitatea şi calitatea produselor vegetale, prin efecte nocive directe asupra faunei şi florei 

marine. 

Țara noastră este extrem de vulnerabilă la schimbarea climei. Cu un înalt grad de certitudine a fost 

stabilit faptul că în Republica Moldova fenomenul schimbărilor climatice ia amploare şi avansează cu un ritm 

accelerat, în special în ultimele trei decenii. Acest fenomen se manifestă practic pe întreaga perioadă a anulu. 

Condiţii climaterice precum cele înregistrate în anii 2007 şi 2012 ar putea deveni, către anii 2050-2080, o 

normă climatică, avîd consecinţe dezastruoase pentru agricultură, sănătatea umană şi economia naţională [5]. 

Încalzirea globală este efectul provocat în mare parte de industrializarea intensă precedată de emisiile 

de gaze cu efect de seră. Pe lângă aceasta o altă cauză la fel de importantă o reprezintă defrișările masive ale 

pădurilor. Acestea duc la o creștere a concentrației de noxe ceea ce provoacă efectul încălzirii globale și 

epuizarea stratului de ozon. Despădurirea exagerată, precum şi folosirea neraţională a unor terenuri agricole, 

au avut influenţă negativă asupra scurgerii apei pe versanţi, provocând declanşarea unor grave procese de 

eroziune a solului. Pentru a stopa efectele negative provocate de aceste defrișări, ar fi nevoie de o împădurire 

cu 20% față de totalul deja existent la nivel global.  

Efectele încălzirii globale sunt resimțite și prin secetele frecvente care ar putea usca pur și 

simplu, suprafețe mari de pădure, supunândule deșertificării și antrenând dispariția unui numar mare de 

specii de animale și plante. Pentru a se putea salva, speciile trebuie să se adapteze acestor schimbări sau saă 

migreze odată cu zonele climatic, altfel riscă să dispară din cauza schimbărilor climatice din habitatul lor. 

Omenirea va suferi de pe urma insuficienței grave de apă provocată de topirea ghețarilor, de pe urma 

secetei, degradării și salinizării solului. 

Cu cât seceta este un fenomen cu frecvența mare ocupând zone extinse poate avea efecte devastatoare 

asupra sănătății umane, prin impactul asupra producției de hrană. Insuficiența de hrană determină un nivel 

mai ridicat al morbidității, cauzat de o serie de afectiuni, între care se deosebesc: anemia, malnutriția, 

conținutul scăzut în macro- și, mai ales, micronutrienți (vitamine, săruri minerale), dar și slăbirea rezistenței 

organismului față de factori patogeni. 

Valurile de căldură  implică unele riscuri pentru sănătatea populației, mai ales în zonele urbane, unde 

temperaturile sunt mai ridicate. Vremea caniculară poate creste riscul de deces, îndeosebi la persoanele 

susceptibile de sensibilitate la efectele stresului termic. 

Pentru a evita un viitor sumbru al planetei, conform statisticilor, ar trebui ca, până în 2050, emisia 

gazelor cu efect de seră să scadă de două ori la nivel mondial și de patru ori pentru țările industrializate. 

Pe teritoriul Republicii Moldova poluarea mediului înconjurător ridică serioase probleme ecologice  

[16]. Practic toate componentele mediului sunt poluate într-o măsură considerabilă, ceea ce contribuie la 

contaminarea produselor agricole şi lasă amprente serioase asupra sănătăţii oamenilor. 

Solul este una dintre principalele resurse naturale, care asigură nivelul necesar de dezvoltare socio-

economică a societății [1, 2]. El este fundamentul de bază al resurselor agricole, securitatea alimentară, 

economia mondială și de calitate a mediului [3]. Ţinând cont de tendinţele globale, a ritmurilor de degradare 

şi pierderilor irecuperabile de suprafeţe agricole, precum şi de dezvoltarea agriculturii, problema păstrării 

calităţii învelişului solului pe terenurile agricole devine pentru statul nostru o preocupaţie strategică de 

securitate naţională. 

 Solul este locul de întâlnire al poluanților. Pulberile din aer și gazele toxice dizolvate de ploaie în 

atmosfera se întorc pe sol. Apele de infiltrație impregnează solul cu poluanți antrenându-i spre adâncimi, iar 

râurile poluate infectează suprafețele inundate sau irigate. Aproape toate deșeurile solide sunt depozitate prin 

aglomerare sau aruncate la întâmplare pe sol.  

Procesele de degradare şi nerespectarea tehnologiilor agricole au condus la scăderea capacităţii de 

producere a solurilor. Folosirea iraţională a îngrăşămintelor minerale [9] şi a pesticidelor a condus la 

modificarea echilibrului elementelor chimice de bază. În unele raioane se semnalizează anomalii geochimice 

ale solului cu surplusuri de fluor, fosfor şi cupru. Anual se elimină în atmosferă, la nivelul Republicii 



Moldova, circa un milion tone de noxe, din care 60% provin din gazele de eşapament ale autovehiculelor, în 

paralel, se obţin anual 4,87 mln. tone deşeuri, din care 225 mii tone sunt toxice. [1, 8, 17].  

În ultimii ani a scăzut considerabil introducerea în sol a îngrăşămintelor minerale şi organice, dar şi a 

pesticidelor. S-a minimalizat potenţialul poluării chimice a solului, însă continuă poluarea cu diferite deşeuri. 

Astfel, solul contaminat poate deveni o sursă de poluare secundară a apelor subterane și de suprafață, 

a plantelor agricole și aerului atmosferic [5]. Apele de infiltrație impregnează solul cu poluanți antrenându-i 

spre adâncimi, iar râurile poluate infectează suprafețele inundate sau irigate. Condiţiile climatice, secetele 

frecvente condiţionează necesitatea irigării, care asigură majorarea productivităţii solurilor. Însă, irigarea 

presupune respectarea anumitor condiţii ecologice, în primul rând calitatea apei. Irigarea trebuie să excludă 

salinizarea sau solonetizarea solurilor, deoarece conseţinţele acestor procese negative sunt ireversibile. Acest 

lucru determină posibilitatea unor efecte semnificative complexe și combinate ale poluanților solului asupra 

sănătății și calitatea vieții oamenilor, manifestate prin incidentă sporită de boli infecțioase, prevalență înaltă a 

stărilor morbide cronice, decese premature [6, 7]. În acest context, calitatea solului prezintă indicatorul de 

bază în aprecierea nivelului poluării mediului ambiant. 

Factorul de mediu cu cel mai mare impact asupra sănătăţii populaţiei este apa, avându-se în vedere 

necesitatea vitală permanentă a prezenţei apei potabile pentru procesele fiziologice, biochimice în organismul 

uman, precum şi pentru necesităţile igienice, menajere. Apa a creat de-a lungul timpului crize, prin deficit 

permanent sau periodic Calitatea necorespunzătoare a apei – chimică sau bacteriologică - a fost responsabilă 

de aşa numitele epidemii hidrice, soldate cu milioane de victime. De cantitatea şi de calitatea ei depinde şi 

asigurarea producţiei animale sau vegetale, care constituie baza nutriţiei omului. Aceste consecinţe încep să 

se resimtă din ce în ce mai sever în ultimii ani, la scară mondială, odată cu modificarea climaterică planetară 

[15]. A apărut deci cu pregnanţă o nouă criză în lume, criza apei, care este posibil să le întreacă pe celelalte 

prin consecinţe. 

Nitraţii ajung în fântâni din sol, în special primăvara, odată cu topirea zăpezilor, sau după ploile 

puternice. Deosebit de periculoasă este apa din fântânile situate în apropierea terenurilor agricole, deoarece 

fertilizanţii, cu precădere cei administraţi în exces sau fără nicio regulă, se păstrează în sol timp îndelungat, 

poluând apa în urma proceselor care se derulează în straturile freatice. 

Problema asigurării cu apă potabilă și îmbunătățirea condițiilor de sanitație în Republica Moldova 

constituie un subiect actual, ce necesită atenție și are un rol major în bunăstarea populației Republicii 

Moldova.  Conform datelor Biroului Național de Statistică, în prezent, în Republica Moldova, sunt 1032 de 

localități asigurate cu sisteme centralizate de alimentare cu apă potabilă. În ultimele două decenii, locuitorii 

republicii au resimțit efectele îmbunătățirii serviciilor de alimentare cu apă, dar, totodată, o înrăutățire a 

condițiilor de sanitație ca rezultat al lipsei condițiilor de colectare, tratare și deversare a apele uzate, în 

condiții de siguranță. Acestea au o influență directă asupra stării de sănătate a populației [5, 12].  

La moment, peste 30% din populația Republicii Moldova utilizează apa râurilor Nistru și Prut, pentru 

aprovizionarea centralizată cu apă potabilă. Restul populației – 70% se alimentează din sonde arteziene și 

fântâni publice de mină, dintre care 80% nu îndeplinesc normele de siguranță, sunt cu un nivel ridicat de 

poluare,  din cauza factorilor naturali sau a factorilor provocați de om [6, 10]. 

O problemă de reflecție socialã și de analiză o constituie creșterea numãrului populației pe diverse arii 

teritoriale. Pe parcursul mai multor secole, s-a înregistrat fenomenul de creştere a numărului de populaţie, 

ceea ce reflectă dereglarea echilibrului dintre naşteri şi decese. Se estimează că populaţia lumii va continua să 

crească în deceniile următoare până la nouă miliarde de oameni într-un interval de 40 de ani şi că va atinge 

un vârf de 9,5 miliarde în 2075[7]. 

Creşterea populaţiei va determina intensificarea utilizării resurselor naturale, a poluării mediului şi a 

schimbărilor în utilizarea terenurilor, precum urbanizarea, având consecinţe directe asupra mediului care deja 

este unul afectat și amenințat. Creşterea populaţiei influenţează majoritatea megatendinţelor mondiale. 

Stabilizarea populaţiei umane nu va rezolva problemele lumii, dar poate contribui la eforturile pentru o 

dezvoltare durabilă. 

Dacă nu se iau măsuri acum, miliarde de oameni se vor confrunta cu lipsa apei, foamete, zone urbane 

suprapopulate ale căror condiţii de locuit sunt sub standarde şi conflicte, în răspuns la secete, lipsă de 



alimente, mizerie urbană, migraţie şi resurse din ce în ce mai aproape de epuizare, în timp ce capacitatea de 

satisfacere a nevoilor încearcă să ţină pasul cu cererea. 

O sursă de noi provocări pentru umanitate este globalizarea. Gobalizarea se constituie ca un ansamblu 

complex de procese având ca obiectiv realizarea integrării internaţionale la nivel economic, militar, politic, 

socio-cultural şi de securitate, conducând la uniformizarea nivelului de trai şi de dezvoltare la scară planetară 

[11]. 

Procesele de globalizare creează noi amenințări la adresa sănătății și a determinanților acesteia. 

Printre problemele de sănătate care depășesc granițele naționale se numără degradarea mediului și 

schimbările climatice, inegalitatea și schimbarea stilului de viată, accesul la medicamente și cunoștințe 

despre sănătate, precum și bolile noi și emergente, etc [13]. Aceasta se referă la maladiile infecţioase şi 

sexual transmisibile (maladia SIDA). Condiţiile nefavorabile de trai şi de muncă ale imigranţilor foarte 

frecvent sunt riscante, determinând stresuri emoţionale cu consecinţe complicate de psihoze, dereglări 

cardiovasculare. Dintre alte situaţii nestandarde ale sănătăţii de menţionat cronicizarea maladiilor, ca urmare 

a tratamentului întârziat sau a lipsei acestuia; traumele fizice (leziuni corporale ca o consecinţă a maltratării 

fizice), sindromul psihic posttraumatic, dependenţa alcoolică, dependenţa narcotic. Comerțul global duce la o 

răspândire mai rapidă a bolilor, în timp ce marketingul la nivel mondial duce la răspândirea obiceiurilor de 

consum prin publicitate și alte influențe (fumatul, schimbarea modelelor de consum alimentar) [11, 5]. 

Tehnologia de comunicații la nivel mondial a contribuit la creșterea schimbului de cunoștințe 

științifice și tehnologice pentru dezvoltarea de noi medicamente, vaccinuri și aparate medicale, care să 

permită dezvoltarea unor noi forme de tratament și de profilaxie. Sau îmbunătățit, de asemenea, posibilitățile 

de comunicare și de transport și, prin aceasta, s-au redus barierele tehnice în calea accesului la educație 

medicală, informații și tratament. 

 Situația creată obligă societatea umană, mai mult ca oricînd, să formeze un sistem de cunoştinţe 

complexe cu privire la integritatea naturii, cu privire la unitatea omului, societăţii şi naturii, să formeze 

competenţele respective, orientările valorice, conduita şi activitatea care ar asigura o atitudine responsabilă 

faţă de natură, axată pe cultura ecologică. În soluționarea acestor probleme un rol primordial îi 

revine educației ecologice. 

În prezent, şi desigur şi în viitor, obligaţia noastră, a oamenilor, este de a echilibra şi controla calitatea 

mediului pentru fiecare componentă cât şi pe ansamblu. Astfel, ameliorarea mediului va deveni acţiunea 

împotriva dezordinii şi reacţie împotriva inerţiei şi compromisurilor în considerarea mediului de viaţă uman. 

Poate cândva fiecare element şi parametru al mediului se va integra “într-o lume a echilibrului şi armoniei”. 
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ROLE-PLAY IN TEACHING ENGLISH 
 

Lidia SCURTU189 

 

Summary: Today, increasing communication among people from various countries of the world 

increases not only the need of foreign language learning but also the methods, approaches and techniques. 

In parallel with these needs, Common European Framework of Reference for Languages (C.E.F.R.) suggests 

Action-Oriented Approach where the learners are “social agents”. Action oriented approach considers the 

learner as a social agent in classroom where learning is a social learning environment and develops 

linguistic and pragmatic skills besides communicative skills. Role-plays and simulations have many 

advantages in this context. First of all, since they are entertainingthey motivate the students. Secondly, they 

increase self-confidence of the hesitant students, because the role-play and simulation activities involve 

fantasy and imagination, they have the opportunity to be someone else or to be themselves in a specific 

situation for a while, improvising dialogue and creating a real world in different scenarios. Their aim is to 

encourage students’ thinking and creativity, let them develop and practice new language and behavioral 

skills in a relatively non-threatening setting. 

Keywords: Language learning, sociolinguistic components, role-play, imaginary situations, task-

based, classroom. 

 

Rezumat: În zilele noastre, comunicarea cu persoanele din diferite țări ale lumii sporește nu doar 

necesitatea învățării limbilor străine, dar de asemenea și nevoia de a dezvolta metodele, abordările și 

tehnicile de predare – învățare.In acest context, Cadrul European Comun de Referință pentru învățarea 

limbilor sugerează Abordare Acțională, în care studentul este un ”agent social”, iar sala de clasă trebuie să 

prezinte un mediu social de învățare ceea ce ar favoriza dezvoltarea abilităților lingvistice și pragmatice pe 

lângă cele comunicative. Jocurile de roluri și simulările se înscriu perfect în acest context. Mai întâi de 

toate, ele sunt distractive și motivează studenții. În al doilea rând, studenții nesiguri capătă  încredere în 

sine, deoarece aceste activități presupun implicarea fanteziei și  imaginației și ei capătă oportunitatea de a 

juca un rol diferit sau de a fi ei înșiși într-o situație specifică, improvizând dialoguri și creând o lume reală 

în diferite scenarii. Scopul lor este de a încuraja gândirea și creativitatea studenților, de a-i face să dezvolte 

și să practice noi abilități lingvistice și comportamentale într-un mediu relativ lipsit de amenințări. 
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Communicative and Action-Oriented Approaches In Foreign Language Teaching. Speaking is a 

crucial part of second language learning and teaching. Despite its importance, for many years, teaching 

speaking has been undervalued and English language teachers have continued to teach speaking just as a 

repetition of drills or memorization of dialogues. However, today’s world requires that the goal of teaching 

speaking should improve students’ communicative skills, because, only in that way,  students can express 

themselves and learn how to follow the social and cultural rules appropriate in each communicative 

circumstance. 

Now many linguistics and teachers agree on that students learn to speak in the second language by 

"interacting". Communicative language teaching and collaborative learning serve best for this aim. 

Communicative language teaching is based on real-life situations that require communication. By using this 

method in classes, students will have the opportunity of communicating with each other in the target 

language. In brief, teachers should create a classroom environment where students have real-life 

communication, authentic activities, and meaningful tasks that promote oral language. This can occur when 

students collaborate in groups to achieve a goal or to complete a task. 

The action-oriented approach is an approach complementing and improving the missing aspects of the 

communicative approach. Language teaching has gained a new factional dimension, especially when the 

actions that play an important role in producing and receptive skills in a language are included in language 

teaching/learning. Puren expresses the importance of actions in communication by saying "This is action that 

determines communication"(2006, p. 38). Bourguignon supported this opinion by adding: "There is no point 

in establishing communication on its own. But it becomes meaningful when it mediates actions” (2006, p. 

69).  

The action-oriented approach has cultural, factional, linguistic, pragmatics and sociolinguistic 

components. With these components there is also the social actors who perform the tasks together, and the 

social environment (class) in which these social actors are performed their tasks. The learner is a user who 

performs tasks using the language and the language class is considered the first social environment or the 

first situational context in which the learner will have tasks to perform, such as tasks between learner-

teachers and, between learners themselves. (as cited in Alrabadi, 2012). 

 The social agent who learns in a learning environment uses various knowledge, skills and abilities 

when performing tasks. Every place where language learning considered as a social process takes place is the 

social learning environment therefore this social environment can be a classroom, home, shopping centre. 

Action-oriented approaches which handle language without ignoring its social context give priority to 

usage of language and action rather than grammar. İt eases the load of purely linguistic knowledge by means 

of actions.  

All tasks have a great deal of skills and the other components being essential for a social agent. All 

tasks should contain the needs of learner and this is the teacher who creates the needs and make learner feel 

it. This is the cycle of blending preliminary knowledge and skills with the one to be acquired. So the nature, 

correctness and controllability of the preliminary information are of utmost importance in the learning 

process, which is seen as actively blending newly learned information with preliminary information. If the 

pre-information learnt by the individual is wrong, the information of the individual at the end of the process 

will be wrong no matter what information he adds later. 

Role-play to encourage adaptability, fluency and confidence. Incorporating role-play into the 

classroom adds variety, a change of pace and opportunities for a lot of language production and also a lot of 

fun! Role-play can be a very successful tool in the teacher’s hands. As its prime goal is to boost students’ 

interaction in the classroom, educators should not forget about incorporating such a speaking activity to 

reflect learners’ theoretical knowledge of a language in practice. 

Role-play is any speaking activity when you put yourself into somebody else's shoes, or when you 

stay in your own shoes but put yourself into an imaginary situation! 

Imaginary situations - Functional language for a multitude of scenarios can be activated and practiced 

through role-play. 'At the restaurant', 'Checking in at the airport', 'Looking for lost property' are all possible 



role-plays. In addition, it is widely agreed that learning takes place when activities are engaging and 

memorable. Jeremy Harmer [8, p. 28] advocates the use of role-play for the following reasons: 

 It's fun and motivating 

 Quieter students get the chance to express themselves in a more forthright way 

 The world of the classroom is broadened to include the outside world - thus offering a much wider 

range of language opportunities 

In addition to these reasons, students who will at some point travel to an English-speaking country are 

given a chance to rehearse their English in a safe environment. Real situations can be created and students 

can benefit from the practice. Mistakes can be made with no drastic consequences. 

Learners are involved in spontaneous interactions in order to try and complete a task. According  to 

Hyland  [35, p.16]  “Role-plays are often set up to practice particular language functions in a highly 

controlled context and are relatively simple and short.” 

With similar ideas Gaudart [33, p. 29] states that the most common form of “role-play” is to select a 

dialogue, give roles to the learners and get them read the parts aloud with the teacher’s help for correction.  

According to Porter – Ladousse [20, p. 3], role play activities range from highly-controlled guided 

conversations at one end of the scale, to improvised drama activities at the other; from simple rehearsed 

dialogue performance, to highly complex simulated scenarios. The author of this words puts a lot of 

emphasis on a wide scope of role-play activities. Such a speaking task may be a limited one and be supported 

by prepared cues, for example by dialogues; or, conversely, role-play might be an activity where students 

rather improvise than rely on the practiced dialogue. Porter-Ladousse [20, p. 3], also points out that role-play 

may differ in complexity, that is, some performance may be very short and simple, whereas some utterances 

may be very structured. The difficulty of the activity depends, therefore, on the language level.  

Another definition is proposed by Scrivener [25, p. 155], “in role-play, learners are usually given 

some information about a “role” (e.g. a person or a job title). These are often printed on “role cards”. 

Learners take a little preparation time and then meet up with other students to act out small scenes using their 

own ideas, as well as any ideas and information from the role cards.  

It is clearly stated that students are assigned particular roles to play. Scrivener [25, p. 155], also has it 

that role cards have an important function, thus, thanks to them learners are equipped with crucial 

information about their roles. Guidelines put on such cards help students in conveying important facts about 

their characters to be played and also make the speakers feel more secure. This author also inclines that 

students need an appropriate amount of time to prepare ideas and language before playing their roles. What is 

more, he says that learners not only use the ideas put on role cards, but also try to add any language they 

possess. In role-play learners are given a task to complete and in order to do it, they are told who they are, 

what their opinions are, and what they know that is unknown to the other students.  

Furthermore, Maley and Duff [17, p. 36] state that working in pairs or in groups improves the 

relationship between the teacher and the student. Students talk more than used to do before and their 

exchanges are “natural”. Maley and Duff [17, p. 36] added that every student has a contribution to make, 

students react and interact spontaneously and that help in their learning process. 

Role-play is a good technique to measure interaction in foreign language classes. It has become a 

standard technique to test interaction in foreign language classroom, and in teacher and management training. 

It represents a shift of emphasis to more realistic conversation and communication. The activity ranges from 

telling a story to acting out a situation where participants have to improvise and create. This technique 

encourages interaction among the learners as they relate to each other through their new identified roles. 

Robinson [37, p. 14] suggests that role-play may take many forms, but in essence, it is an 

improvisation where the participants build up their own characters, talk, movements, situations, structures, 

themes and messages. Furthermore, the rest of the class and the teacher who are not taking roles can 

intervene to find out what is going on and give help, either with the role, or with the language they can 

replace, or join the role-players from time to time.  

Types of role-play. In the classroom there are four main types of role plays, but bear in mind that 

there is often overlap and particular situations may combine two or more of these elements. 



1. The conflict role-play puts participants on a collision course and asks them to deal with this as 

best they can.  

2. The cooperative role-play takes the opposite tack and requires participants to work together for 

the common good.  

3. Information gap role-plays are based around filling in holes in the participants’ knowledge. 

Answering questions from customs officers, asking for timetabling details, making a library card or 

interrogating a murder suspect are all information gap type situations 

4. Task-based role-plays require participants to complete a set activity such as checking into a hotel, 

giving directions to a taxi driver, ordering a meal or getting the phone number of a potential love interest.  

There are different types of role-play. For example, there are dramatic plays, story dramatization and 

sociodrama, seminar style presentations, debates and interviews. Teachers may choose one or the other 

according to their objectives and aims. Furthermore, the choice is linked to the learners’ background and 

level. Role-plays used with weaker students, or beginners differ from the one used for intermediate, advanced 

or more proficient students in an English as a foreign language classroom. Therefore, the activities chosen 

and the roles assigned to the participants should be relevant to their language needs. 

Potential problems. Role-play is virtually the way we can give students chances to practice 

improvising a range of real-life spoken language in the classroom, and it is extremely effective if the students 

are confident and cooperative, but it still exists some problems when processing it specifically. 

1. The uneasiness caused by talking in front of the class would inhibit the students to some degree. 

Instructors must do something to lower the inhibition first, for example, a preliminary demonstration or 

rehearsal before the class. Practice time can be prolonged. 

2. “From students’ perspective, because students are used to sitting in lecture where they are not 

required to talk, students may resist an activity that appears challenging and difficult and that forces them to 

use integrated skills, rather than being a passive learners”. So teachers should stimulate their students’ 

enthusiasm by keeping encouragement, coaxing them to think and open their mouth. 

3. It will be uncontrolled and time-consuming if students fail to prepare enough. In preparation, if 

certain roles did not allotted, too diffuse in responsibility will also spoil the performance. 

4. If the classes are large sized it is impossible to provide a chance for all students to perform. Only a 

couple of students could display their performance. Others just sit in a classroom to hear and with no 

pressure, so they may not pay attention to learning. 

5 Because of the characteristics, some introvert students may feel hard to perform in front of the 

whole class thus influence the simulated communication. But teachers could help them to overcome step by 

step. 

The factors which affect the success of role-play are: “the teacher’s enthusiasm; careful instructions; 

clear situations and roles; and making sure about the language they will need to carry out the role-play”. 

 Planning a Role Play activity. Role-play seems to be an important tool in teaching speaking skills. 

Porter-Ladousse's [20, p.15] format applied to the role-playing procedures contains eleven factors. Various 

role-playing exercises are then described in terms of the following factors:  

a)  Level indicates the minimum (and sometimes maximum) level at which the activity can be carried 

out.  

b)  Time may depend on whether students need to read articles, and reports. 

c)  Aim indicates the broader objective of each activity, such as developing confidence or becoming 

sensitive to concepts expressed in language.  

d)  The language students will need during the role-play, such as structures, functions, different skills, 

work with register or intonation patterns.  

e)  Organization describes whether the activity involves pair work or group work, and in the latter 

case, how many students should be in each group.  

f)  Preparation indicates anything that needs to be done before class.  

g)  Warm-up involves ideas to focus the students' attention and get them interested.  

h)  Procedure involves a step-by-step guide to the activity.  

e)  Follow-up indicates activities that are done after the activity, perhaps as homework.  



j)  Remarks may be of general interest or may be warnings about special difficulties that may arise.  

k)  Variations can be used with different types of classes or different levels. 

 The teacher’s roles in role-play. By practicing communicative activities, students learn to 

communicate. Thus the role of the teacher changes and he no longer dominates the learning situation. The 

teacher defines the general frame of the role-play, but generally does not actively participate once the 

structure is set. In the same context Jones (1982), compares the teacher to the traffic controller, who helps the 

traffic flow, but does not indicate which way to take.  

 Consequently, the teacher in the classroom may have three possible roles: 

 A facilitator, he may feed the students with new language. 

 A spectator, he watches the role-play and gives comments and advice at the end. 

 A participant, it is sometimes appropriate to get involved in the role-play, in order to boost shy 

performers, or provoke contradictions. 

Speaking is as much a natural and spontaneous activity as role play is a natural human behavior. 

Therefore, teachers who want students to speak the second language realistically should draw upon the 

imitation of reality by using role play. In doing this, they will give students the chance to take responsibility 

for their own learning. In addition, by using role play teachers will encourage adaptability, fluency, and 

confidence on the part of the students. Teachers can arm language learners with courage to face the world 

outside the classroom, and cross the bridge toward communicative competence if they use role play. 
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Rezumat: Acest articol are ca scop scoaterea în evidență a unei abordări eficiente de predare a 

gramaticii limbilor engleză și franceză studenților militari.Profesorii de gramatică se bazează adesea pe o 

abordare deductivă, una în care o țintă de gramatică este prezentată într-un format de prelegere cu practică 

de urmărire sub formă de antrenare și exerciții. În timp ce această metodă își are cu siguranță locul în clasa 

de gramatică, o abordare inductivă este un mod mai captivant și mai eficient pentru student de a dobândi 

structuri gramaticale. Într-o abordare inductivă, studenții sunt puși în situația de a analiza exemple ale unei 

structuri țintă și de a încerca să descopere regulile singuri.  
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În articolul dat vom veni cu prezentări a unor teme gramaticale(franceză, engleză) folosind 

abordarea inductivă, arătând cât de bine funcționează în clasa de gramatică de astăzi. Vor  fi prezentate 

modalități creative de a preda inductiv, chiar și în timp ce utilizează o carte de gramatică tradițională și o 

programă. 

Cuvinte cheie: Abordare inductivă, gramatica franceză/engleză, abordare deductivă, predare 

eficientă. 

 

Summary: This article aims to highlight an effective approach to teaching English and French 

grammar to military students. Grammar teachers often rely on a deductive approach, one in which a 

grammar target is presented in a lecture format with follow-up practice in the form of drills and exercises. 

While this method certainly has its place in the grammar classroom, an inductive approach is a more 

engaging and effective way for students to acquire grammatical structures. In an inductive approach, 

students analyze examples of a target structure and attempt to figure out the rules on their own.  

In this article we will come up with presentations of some grammar topics (French, English) using the 

inductive approach, showing how well it works in today's grammar class. Creative ways to teach inductively 

will be presented, even while using a traditional grammar book and a syllabus. 

 

Introducere. Predarea gramaticii la orele de limbi străine a fost întotdeauna o problemă abordată pe 

larg de profesorii de limbi străine. Astfel acest articol are ca scop scoaterea în evidență a unei abordări 

eficiente,ce ar facilita predare gramaticii limbilor engleză și franceză studenților militari.Vom analiza cele 

două abordări principale prin intermediul cărora tindem să predăm gramatica: deductiv și inductiv. Atât 

predarea deductivă, cât și cea inductivă au argumentele pro și contra și abordarea pe care o folosim poate 

depinde de o serie de factori, cum ar fi: natura limbii predate, nivelul de cunoaștere a studenților  cât și 

preferințele profesorului și a studenților. 

În trecut, predarea gramaticii era văzută ca obiectiv fundamental în limba străină, studentul fiind 

învățat să producă structuri gramaticale corecte atât în scris, cât și verbal. Manualele de curs fiind organizate 

astfel încât studenții să obțină mai întâi regulile limbii, apoi să le folosească în exerciții și context. Acest tip 

de abordare didactică se numește predare deductivă, care a fost aplicată mai ales în gramatică ca metoda de 

traducere.  

Cu toate acestea, abordările de predare a gramaticii s-au schimbat în mare măsură de la deductiv la 

inductiv, deoarece atunci când studenții sunt învățați într-o abordare deductivă atenția loreste axată mai 

degrabă pestructuri gramaticale, decât pe înțelegerea limbii. Pe când abordarea inductivă permite studenților 

să descopere regulile în sine din exemplele furnizate. În zilele noastre abordarea inductivăeste mai preferată 

de profesorii de limbi străine, deoarece este considerată a fi mai eficientă, interactivă și  centrată pe studenți.  

Chiar dacă obiectivul ambelor abordări este predarea gramaticii, acestea diferă prin modalitățile de predare. 

În articolul dat vom veni cu prezentări a unor teme gramaticale (franceză, engleză) folosind abordarea 

inductivă, arătând cât de bine funcționează în clasa de gramatică de astăzi. Vor  fi prezentate modalități 

creative de a preda inductiv, chiar și în timp ce se utilizează o carte de curs sau de gramatică tradițională 

bazată pe  curriculum. 

În procesul de învățare și predare a limbilor străine, atât profesorii cât și studenții pun adesea un 

accent deosebit pe gramatică. Gramatica, este evident un instrument important, dar nu si indispensabil al 

comunicării. În articolul dat ne propunem să  analizăm câteva resurse, doua pentru limba franceza si doua 

pentru limba engleza , din perspectiva abordării inductive. 

Principalele abordări în predarea  gramaticii limbilor străine. Abordările inductive și deductive 

formează baza metodelor de predare cunoscute: de exemplu, traducerea gramaticală și predarea codului 

cognitiv sunt deductive, în timp ce audio-linguale, modul silențios și răspunsul fizic total sunt inductive. 

Predarea prin comunicare a limbilor străine este de asemenea inductivă, bazată mai degrabă pe programe de 

funcții și noțiuni decât structurile gramaticale.Abordarea deductivă și abordarea inductivăau scopul comun de 

a preda gramatica diferit fiind modul de predare. 

Abordarea deductivă. Conform celor trei principii bazice ale lui Thornbury o lecție deductivă începe 

cu prezentarea regulilor de către profesor. În al doilea rând, profesorul dă exemple prin evidențierea 



structurilor gramaticale. Apoi, elevii fac practică cu regulile și își produc propriile exemple la sfârșitul lecției 

(Thornbury, 1999).[1 pg.23] 

Abordarea deductivă, este centrată în mare parte pe profesor, este folosită preponderent la începători 

sau la cei cu un nivel elementar de cunoaștere a limbii și constă în explicația regulii urmată de exemple 

practice. Ea poate fi rezumată după modelul: explicarea regulii –exemple–exerciții de consolidare-producerea 

orală sau scrisă. Beneficiile unei astfel de metode ar fi accederea lejeră la regulă, economia timpului în 

avantajul exersării. Fiind însă predată izolat de context, se ajunge la automatism, încât activitatea devine 

plictisitoare.  

În contextul școlii, numeroasele constrângeri (grupele mari, manual, program etc.) ne impun adesea o 

abordare deductivă a gramaticii. Scriem pe tablă numele subiectului pe care urmează să îl analizăm, explicăm 

regulile, oferim exemple și apoi trecem la exerciții. Dacă timpul ne permite, trecem la producția orală și / sau 

scrisă. Lucrând după modelul dat, studenții se concentrează doar asupra teoriei, asupra aspectului structural al 

limbajului. În acest proces cognitiv, el rămâne pasiv, toată munca este făcută de profesor și singurul efort din 

partea studentului este memorarea regulilor care sunt prezentate în mod explicit fără spațiu pentru a gândi.  

Uneori, se creează impresia că lucrăm inductiv inversând ordinea elementelor analizate: oferim 

studențilorexemple de observat, ei caută reguli și apoi fac exerciții și se încheie cu producerea. Putem numi 

această abordare „pseudoinductivă”: în realitate, timpul dedicat observării exemplelor este adesea foarte 

scurt și adoptăm imediat regula. În cele din urmă, există o diferență mică între abordarea inductivă și 

abordarea deductivă. 

Avantajele :unii studenți învață mai bine prin abordarea deductivă; permite expunerea unui volum 

mai mare de material; nu există riscul de a ajunge la o generalizare greșită, regula fiind prezentată la 

începutul lecției de profesor 

Dezavantaje :studenții sunt mai puțin implicați în procesul învățării ;nu permite gândirea divergentă a 

studentului ; nu pune accente pe abilitatea studentului de a soluționa probleme și de a raționaliza; nu dezvoltă 

creativitatea. 

Abordare inductivă. Spre deosebire de abordarea deductivă, cea inductivă se axează pe „observarea” 

studentului a materialului gramatical propus spre a fi studiat. În loc să explice un anumit concept și să urmeze 

această explicație cu exemple, profesorul le oferă studenților numeroase exemple care arată modul în care 

este utilizat conceptul. Intenția este ca studenții să „observe”, prin exemple, modul în care funcționează 

conceptul. 

 

 
 

Pentru studenții cu nivel lingvistic mai avansat este de preferat să fie utilizată abordarea  bazată pe 

student,adicăinductivă, unde se prezintă materiale autentice, din care se deduce regula și se izolează structura 

gramaticală, ulterior fiind introdusă în context. Avantajul acestei metode constă în reguli auto-descoperite, în 

memorarea lor rapidă și implicarea interacțiunii sporite din partea studenților. Pe deasupra, metoda 

încurajează învățarea în autonomie. Totuși, trebuie să ținem cont că există posibilitatea consumului ineficient 

de timp și deducerii incorecte a regulilor, ceea ce duce la confuzia studenților.  

„Într-o abordare inductivă, este de asemenea posibil să se utilizeze un context pentru reguli 

gramaticale. Adică, cursanții explorează regulile gramaticale într-un text sau într-un audio mai degrabă decât 



propoziții izolate.” [1pg. 22]Thornbury observă că într-o abordare inductivă elevilor li se oferă mostre care 

includ gramatica țintă pe care o vor învăța. Apoi cursanții lucrează la exemple și încearcă să descopere 

regulile ei înșiși. Când studenții obțin regulile gramaticale și practică limba creându-și propriile exemple. 

Munca inductivă reală începe cu practicarea limbajului, care îi va permite studentului să observe și să 

analizeze un set de exemple și să descopere regulile singur, sau împreună cu colegii. In acest caz studentul 

este activ tot timpul, trebuie să utilizeze diferite strategii de învățare și trebuie să se refere la abilitățile deja 

dobândite pentru a face față unei noi provocări lingvistice. 

Avantaje:studenții sunt mai implicați în procesul de învățare;estestimulată creativitatea și gândirea 

analitică; dezvoltă memorarea pe termen lung. 

Dezavantaje:studenții ar putea merge pe un făgaș greșit în descoperirea regulii; ar putea consuma 

mult timp; unele tematici nu sunt prea compatibile cu această abordare. 

Exemple de utilizare a abordării inductive. 

Utilizarea abordării inductivela nivelul începător (limba franceză) 

Pentru a ilustra aceste aspecte teoretice, să luăm drept exemplu o activitate pentru nivelul A1 cu 

folosirea articolelor nedefinite. Studenții vor fi orientați să lucreze în grupuri mici. Profesorul le va oferi două 

imagini a două persoane diferite ca tipologie, împreună cu câteva cartonașe reprezentând obiecte și 

denumirea lor în limba franceză însoțite de un articolul nedefinit care îi corespunde (de exemplu : 

unevoiture).  

Pentru un început agreabil, profesorul le poate pune studenților câteva întrebări cu privire la aceste 

persoane „ Quel âge ont-ils ?” „Il/elle a l’air sympa ?”  etc., moment de încălzire după care studenții vor 

asocia fiecare obiect cu una din persoane, răspunzând la întrebarea : Qu’est-ce qu’il a ? Il a une moto, des 

baskets, un sac à dos etc.  

După ce studenții vor fi asociat toate obiectele cu profilurile propuse, profesorul va distribui pagina cu 

regula de gramatică prevăzută pentru studiu la lecția respectivă rugându-i să o completeze observând 

denumirea obiectului și a articolului nedefinit care îl însoțește.  

Studierea regulii va fi urmata de câteva exerciții de consolidare, după care studenții vor trece la faza 

de producere orala, acesta fiind un pas crucial - ei vor discuta pe rând, în perechi, pentru a găsi o persoană 

care ar avea cel puțin 5 lucruri în comun cu ei.  

În timp ce vor realiza aceasta activitate, studenții se vor amuza, dar cel mai important lucru, vor 

utiliza articolele nedefinite fără să-și dea seama că o fac.  

Utilizarea abordării inductive la nivelul intermediar (limba franceză) 

Pentru a ilustra abordarea acestei teorii și la un nivel intermediar vă propunem o activitate de predare 

a imperfectului și anume înțelegerea semnificației lui aspectuale. De obicei predarea imperfectului se 

asociază cu discuții despre copilărie sau cu descrierea evenimentelor trecute. De data aceasta vom alege sa 

discutam despre vise. 

Pentru a contextualiza, studenților li se propune o activitate de înțelegere orală, să vizioneze un video 

răspunzând la câteva întrebările despre vise în scris sau oral. Chiar dacă video-ul nu va conține conținuturi 

gramaticale de studiat, acesta va avea totuși rolul să ne ofere contextul și mediu necesar studiului. Desigur el 

nu trebuie utilizat cu orice preț, putem la fel de bine să avem drept document declanșator o imagine, o poză, o 

bandă desenată, un cântec etc, important este ca activitatea să fie una firească. 

După vizionare, studenții vor realiza o activitate de înțelegere a textului scris, și anume să studieze un 

vis observând alternarea aspectelor timpului trecut: perfectul compus / imperfect și semnificația legata de 

aceasta alternare. În timp ce citesc, studenții subliniază verbele la imperfect (pe care le cunosc deja) și 

observă funcția acestui timp la fel ca și încărcătura lui semantică. 

Qui a fait ce rêve ? 

Dans mon rêve, j’étais assis dans mon bureau... ...et je faisais du rangement dans mes papiers. Puis, 

tout à coup un enfant a frappé à la porte. Je voyais qu’il était triste. Alors, je lui ai posé des questions. Et il 

m’a dit qu’il avait besoin d ’un crédit pour acheter une montgolfière. Ensuite, il m’a présenté son projet de 

tour du monde. Puis, j’ai décidé de l’aider parce que j’étais très enthousiaste. 

Donc, je lui ai donné 50 000 euros, j’ai quitté mon travail et je suis parti avec il. À la fin de mon rêve, 

j’étais dans une montgolfière au-dessus des montagnes avec mon ami. C’est là que je me suis réveillé ![6] 



Ei vor fi lăsați să reflecteze și să se întrebe între ei referitor la acest subiect (o pot face chiar și în 

romană). După care profesorul va veni cu o fișă gramaticală, schemă, etc pentru a structura teoretic ceea ce s-

a descoperit prin lectură și analiză. 

Având modelul acestui vis studenții vor fi rugați, în perechi, să-și imagineze un vis folosind fie o 

structură prestabilită de către profesor (un început sau un sfârșit) sau să scrie la libera alegere.Pentru această 

activitate, momentul important este munca în grup sau studierea prin cooperare. Nu ne vom centra pe student, 

ci pe grup. Cooperarea este crucială, deoarece, colaborând, studenții își construiesc împreună cunoștințele, se 

ajută reciproc, cei care sunt „mai puternici” pot explica anumite lucruri pe înțelesul celor care au nevoie de 

mai mult timp pentru a gândi. Astfel, nu profesorul este sursa cunoștințelor lor, ci însăși elevii. În această 

situație, rolul dvs. ca și profesor este să însoțiți studenții pentru a-i ajuta să își atingă obiectivul. 

Dans mon rêve, j’étais ……………….. et je faisais ………………………………….. 

Puis, tout à coup ……………..……………………………………………………. 

Je voyais …………………………………………………………………………... 

Alors ……………………………………………………………………………… 

Et ………………………………………………………………………………… 

Ensuite, …………………………………………………………………………… 

Puis ……………………………………………………………………………… 

Donc  …………………………………………………………………………… 

[6] 

Exemplu de utilizare a abordării inductive la nivel pre-intermediar (limba engleză) 

La etapa practicării limbiistudenților militari li se oferă exemple de utilizare a Prezentului Continuu 

folosind un scurt video, subiectul căruia este descrierea de către un artist a tabloului pictat de el. Având ca 

exemplu materialul video, studenții sunt încurajați să descrie un tablou propus de profesor lucrând ca 

clasă.Ulterior li se propune un exercițiu din manual în care e necesar de identificat forma corectă în a 

verbului. 

- In the painting the man isn’t wearing/ doesn’t wear shoes. 

- In the UK women often wear/ are wearing big hats at weddings. 

- In the painting a white cat sits/ is sitting on the man’s knee.  

În urma observărilor făcute, studenților li se propune un exercițiu de a fi făcut individual cu folosirea 

formelor afirmative, interogative și negative a prezentului continuu. 

- John /wear a shirt today (-) 

- It’s hot today. Why/wear a coat (?) 

- Hey! You/stand on my foot (+) 

Într-un alt exercițiu propus studenții trebuiesă colaboreze în perechi sau grupuri de 3 persoane pentru 

a face o analiză și a diferenția situațiile când este folosit prezentul simplu(o acțiune obișnuită, periodică) și 

când prezentul continuu(o acțiune în desfășurare la momentul vorbirii), identificând adverbele sau cuvintele 

cheie folosite cu o formă sau alta a prezentului. 

- The dog’s not dangerous. It ________.(not bite) 

- Be careful! The baby __________that pen in her mouth. (put) 

- We ________ in Paris, but we _______in Nice at the moment. (live, stay) [4 pg.127] 

Astfel la finisarea exercițiilor ei sunt rugați să identifice forma Prezentului Continuu în propoziții 

afirmative, negații și întrebări și să analizeze situațiile în care se folosește această formă gramaticală. 

Profesorul având rolul de a asista și ghida discipolii, astfel evitând orientarea greșită a studenților în 

descoperirea regulilor. 

În urma pprezentării regulii propriu zise studenții vor verifica dacă au efectuat corect exercițiile de 

mai sus analizând greșelile comise, și prin urmare vor consolida materialul învățat.  

În ultima instanță, studenții vor practica tema gramaticală producând oral sau înscris structura 

gramaticală vizată. Fiecare student va primi câte o imagine și vor fi rugați să lucreze în perechi descriind unul 

celuilalt ce se întâmplă în imaginea sa, studenții vor lua notițe și vor descrie imaginea fără a o vedea.[4 

pg.100, 106] 



Concluzii: În concluzie realizăm că ambele abordări ar fi bine să fie folosite în predarea gramaticii 

limbilor străine, ținând cont și analizând gradul de dificultate a materialului predat, nivelul de cunoaștere a 

studenților, particularitățile și abilitățile studenților și nu în ultimul rând compatibilitatea temei gramaticale 

cu o abordare sau alta. 

Variind folosirea abordărilor în predarea gramaticii am observat că abordarea inductivă este mai 

captivantă și mai utilă pentru studenții militari. 
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Abstract: Durant le temps, ont eu lieu des importants changements dans la configuration actuelle de 

la didactique des langues, ainsi que ce travail se propose d’analyser la relation entre le multilinguisme et ses 

effets sur la didactique des langues étrangères. Les acquis linguistiques permettent d'accéder aux cultures 

véhiculées par les langues et la mobilité dans une Europe sans frontières. En réaction à la domination de 

l’anglais qui tend à devenir „lingua franca”, on essaie actuellement de promouvoir officiellement l'idée que 

tous les spécialistes doivent apprendre deux langues en addition à leur langue maternelle. Pour faciliter ce 

processus, les chercheurs ont créé des projets basés sur des approches multilingues en visant soit 

l’apprentissage simultané de plusieurs langues, en exploitant la relation entre les familles de langues soit le 

développement des compétences à travers une sensibilisation précoce à la diversité linguistique.  

Cuvinte cheie: Multilingvism, didactica predarii limbilor straine, achizitii lingvistice, lingua franca. 

 

Rezumat: Pe parcursul anilor s-au produs schimbări importante în configurația didacticii limbilor 

străine, iar această lucrare își propune analiza relației dintre didactica modernă și cea clasică. Achizițiile 

lingvistice permit accesul la culturile vehiculate de aceste limbi şi mobilitatea într-o Europă fără frontiere. 

Ca reacție la dominantia englezei, care tinde să devină o "lingua franca", se urmărește promovarea oficială 

a ideei că toţi specialiștii trebuie să înveţe două limbi straine în plus faţă de limba maternă. Pentru a facilita 

acest proces, cercetătorii au creat proiecte bazate pe abordări multilingve vizînd fie învățarea simultană a 

mai multor limbi prin exploatarea relaţiei dintre familiile de limbi, fie prin dezvoltarea aptitudinilor, față de 

diversitatea lingvistica. 

 

În societatea actuală, un atu important atât pe plan personal cât şi pe plan social si profesional o 

reprezintă capacitatea de a înţelege şi de a comunica în mai multe limbi străine. Cu ajutorul acestor achiziţii 

se face posibilă interacţiunea între popoare, încurajând comunicarea, înţelegerea şi dorinţa de cunoaştere. 

Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură (UNESCO) a proclamat data de 21 februarie 

ca Ziua Internaţională a limbii materne și a înfiinţat programul experimental PERICLE în vederea stimulării 
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tinerilor să înveţe limbile ţărilor vecine. Iar ca să se încerce distanţarea de idealul non-productiv şi 

descurajant de stăpânire perfectă a unei limbi, trebuie privilegiate în prezent sensul şi competenţele 

comunicative. 

Pentru a facilita, de exemplu, înţelegerea şi învăţarea simultană a limbilor romanice, specialiştii au 

elaborat proiecte lingvistice europene inovatoare precum EuRom 4 [Benveniste, C. B., EuRom4. Méthode 

d’enseignement simultané des langues romanes, La Nuova Italia Editrice, Florence, 1997], iniţiat de Claire 

Blanche Benveniste şi susţinut de Uniunea Latină, proiectul Lingscol, EuroComRom [Klein, H. G., 

Stegmann, T. D., EuroComRom - Şapte site: Sa citim şi sa inţelegem simultan limbile romanice. Franceză - 

català - español - italiano - português - româna, Bucureşti, 2001], ICE (InterComprehensiune europeană), 

Galatea, Galanet, Euromania.  Ar trebui menţionat faptul că la nivel global sau european, nu există nici un 

document specific şi complet în domeniul drepturilor lingvistice, ci numai recomandări în documente 

europene cu caracter general cu privire la drepturile de practicare a limbii materne sau acorduri europene 

pentru drepturile minorităţilor. Astfel, Carta europeană a limbilor regionale sau minoritare, adoptată în 1992 

prin Convenţia Consiliului de Miniştri ai Consiliului Europei, semnată si de România şi Convenţia-cadru 

pentru protecţia minorităţilor naţionale a Consiliului Europei, adoptată în 1998, garantează minorităţilor 

naţionale dreptul de a-şi conserva şi îmbogăţi identitatea lingvistică şi culturală.  

În domeniul educaţional, poziţia Consiliului Europei şi a Comisiei Europene este în favoarea 

multilingvismului, a diversificării şi a flexibilitaţii și se referă la capacitatea de a comunica în mai multe 

limbi, ci nu neaparat la stăpânirea perfectă a acestora. Cunoaşterea unei singure limbi nu este suficientă 

pentru a garanta reuşita profesională. Uniunea Europeană promovează oficial ideea ca fiecare specialist să 

înveţe două limbi în plus faţă de limba maternă, ca reacţie la dominaţia limbii engleze. Învăţarea limbilor 

străine permite accesul la culturile pe care acestea le vehiculează şi mobilitatea într-o Europă fără frontiere, 

privilegiind o deschidere culturală si o abordare a alteritaţiilor. O mai bună cunoaştere a unei limbi străine 

trece prin stăpânirea limbii sale materne, la nivele variate de competenţă. Învaţarea limbilor străine arată 

dorinţa de a se întoarce spre ceilalţi şi reprezintă o speranţă pentru multilingvism şi multiculturalism. „Nous 

sommes tous despolyglottes…ou presque, ou nous pouvons du moins le devenir” [ Walter, H., L’aventure 

des mots français venus d’ailleurs, Paris, Laffont, 1997, p. 9].  

În cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite, în Comunitatea Europeană şi în numeroase alte agenţii 

internaţionale, în pofida reglementărilor lingvistice, se remarcă tendinţa de a se folosi doar limba engleză. 

Simpla cunoaştere a acestei limbi nu este suficientă pentru a se declara multilingv. „Presupunând că o 

proportie tot mai mare a populaţiei mondiale învaţă engleza, anglofonii nativi s-ar regăsi atunci în situaţia 

confortabilă de a putea comunica în propia lor limbă. Acestă evoluţie riscă însă să reducă celelate culturi şi 

tradiţii literare, la fel cum riscă să separe engleza – lingua franca de rădăcinile ei culturale.” [Bassnett, S., 

What Exactly is the Everyday?, în Journal for the Study of British Cultures, 2/99, 1999, p. 185]. 

„Modelul gravitaţional” [Calvet, J.-L., Pour une Ecologie des Langues du Monde, Paris, Plon, 1999] al 

limbilor, conceput de Jean-Louis Calvet pentru a reliefa situaţia actuală a tuturor limbilor poziţionează 

engleza ca limbă hypercentrală, în jurul căreia gravitează limbile supercentrale precum franceza, spaniola, 

araba, chineza, rusa etc. În jurul limbilor supercentrale gravitează între o sută şi două sute de limbi centrale 

(printre care și limba română), care, la rândul lor, reprezintă pivotul gravitaţiei a patru-cinci mii de limbi 

periferice.  

În acest context, organizaţia francofoniei este credibilă în încercarea de a apăra diversitatea lingvistică 

preocupându-se nu numai de limba franceză dar şi de spaniolă, portugheză, română sau de limbi cu statut 

minoritar.Necesitatea de a pregăti viitori profesioniști multilingvi a orientat cercetările în domeniul didacticii 

limbilor străine în vederea promovării unor metode inovatoare de predare și învăţare. După cum am afirmat 

anterior, mai multe echipe europene au realizat în ultimii ani proiecte bazate pe abordări mult ilingve visând 

fie învăţarea simultană a mai multor limbi străine prin exploatarea relaţiei care exista între familiile de limbi 

(Ariadna / Minerva, Eurom 4, EuroComRom, etc Galatea pentru limbile latine), fie dezvoltarea 

competenţelor multilingve printr-o sensibilizare precoce la diversitatea lingvistică(Evlang, Itinerare 

romanice). 

Intercomprehensiunea reprezintă o realitate care contribuie la crearea competenţei multilingve a 

personelor implicate în procesul de învaţare, căci permite extinderea ofertei limbilor studiate şi îmbunătăţirea 



eficienţei învăţării. Didactica intercomprehensiunii reuneşte didacticile diferitelor limbi în cauză. Această 

abordare exploatează în principal trăsăturile comune ale limbilor provenind din aceeaşi familie. 

Competenţele formate într-o anumita limbă (de exemplu limba maternă sau o limbă străină dobândită prin 

învăţare) pot servi ca punct de intrare în cadrul unei familii lingvistice. Astfel, analogiile între limbile care 

fac parte din aceeaşi familie îi ajută pe studenți, care cunosc doar una dintre aceste limbi, să înţeleagă sau să 

înveţe celelalte limbi. 

Intercomprehensiunea oferă o abordare complementară metodelor existente de promovare a 

multilingvismului, deoareceaceastă metodă „încurajează oamenii să aprofundeze, să-şi îmbogăţească şi să-şi 

diversifice achiziţiile lingvistice, inclusiv în afara studiilor şi pe tot parcursul 

vieţii”(http://www.senat.fr/rap/r03063/r03063_mono.html).  

Desigur, intercomprehensiunea nu înlocuieşte studiul aprofundat al unei sau mai multor limbi străine - 

care asociază competenţele de comprehensiune celor de expresie într-o limbă străină, însa această metodă 

permite adaptarea învăţării la nevoile profesionale şi personale ale individului.  

Acestă abordare se distinge de predarea tradiţională a limbilor străine prin obiectivul urmărit, şi anume 

stabilirea de competenţe parţiale. Acest lucru permite persoanei implicate în procesul de învaţare obţinerea 

autonomiei şi dezvoltarea strategiilor de inferenţă şi de transfer în vederea construirii unei gramatici a 

ipotezelor limbii studiate.Analiza aspectelor legate de predarea şi învăţarea limbilor străine în vederea 

construirii unei identitaţi europene multilingve reprezintă, după cum am menţionat anterior, preocuparea 

tuturor cercetătorilor din acest domeniu. 

Predarea limbilor străine a evoluat ca urmare a interacţiunilor didacticii cu mai multe domenii. Cea 

mai mare schimbare s-a produs prin introducerea componentei pragmatice în sistemul de învaţamânt. Ideea 

că învăţarea unei limbi străine trebuie să se facă, în principal, prin intermediul situaţiilor pragmatice este 

aproape unanim acceptată în prezent. Pragmatica a dezvoltat o suită de repere vizând dezvoltarea unor noi 

tehnici de predare a limbilor străine. Aceste repere au format un „cadru de referinţă” pragmatic descriind în 

detaliu metoda actuală de predare a unei limbi şi anume cea comunicaţională, conceptuală şi funcţională.  

În prezent, suntem martorii unei schimbări în ceea ce priveşte repartiţia rolurilor celor implicaţi în procesul 

de învăţare. Modelul tradiţional, în care profesorul era considerat deţinătorul cunoştinţelor având datoria de a 

le transmite elevilor, care le primeau într-un mod pasiv, nu mai este valabil. Această schimbare de roluri cere 

profesorului să coboare de pe piedestal si să intervină pe lânga studenți ca persoană care îi motivează şi 

facilitează descifrarea cunoştinţelor. Acestea nu mai sunt transmise, ci construite în cadrul noului parteneriat 

dintre profesor şi student. 

O altă modificare majoră o constitue faptul că didactica limbilor străine pune în centrul preocupărilor 

sale actuale persoana care învată. Obiectivele si conţinutul procesului de învăţare se stabilesc dupa o analiză 

diagnostică a nevoilor studentului. Acest aspect a dus la apariţia unei realităţi din ce în ce mai importante şi 

anume predarea unei limbi pe obiective specifice adică în principal în funcţie de nevoile şi aşteptările celor 

implicaţi în acest proces. 

Astăzi, este de asemenea important să fie luaţi în considerare toţi factorii pragmatici ai comunicării în 

vederea elaborării strategiilor didactice. Câtiva dintre aceşti factori sunt situaţia, intenţiile interlocutorilor, 

rolurile pe care le joacă, anticiparea acţiunilor, experienţa anterioară. Acestea sunt doar cateva dintre 

numeroasele modificări care au intervenit în didactica predării limbilor străine.Europa va fi întotdeauna un 

spaţiu al multilingvismului. Utilizarea fiecărei limbi europene prezintă implicaţii economice şi culturale 

profunde. Încurajarea de a învăţa toate aceste limbi înseamnă consolidarea spiritului european. Dezvoltarea 

conştiinţei individuale a multilingvismului este unul dintre obiectivele Europei unite, situaţie care explică 

probabil şi numărul mare de diplomaţi europeni occidentali care au cunoştinte de limba română, maghiară, 

cehă, greacă, seria acestor „mici limbi europene” putând continua. 
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DREPTUL LA VIAȚĂ AL FIINȚEI UMANE:  

ESTE EMBRIONUL UMAN O FIINȚĂ? 
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Rezumat: Dreptul la viață al ființei umane este un drept fundamental ce obligă fiecare persoană să îl 

respecte atât din punct de vedere moral, cât și legal, atât civil cât și penal. Codurile civile din România și 

Republica Moldova au o secțiune intitulată „Respectul datorat ființei umane și drepturile ei inerente”, ceea 

ce întărește și înăsprește obligația tuturor oamenilor de a respecta dreptul la viață, la sănătate, integritate 

fizică și psihică ale ființei umane. Problema care se pune și pe care dorim să o dezbatem în lucrarea de față 

este aceea privitor la momentul în care putem vorbi despre un embrion ca fiind o ființă umană. Noile 

biotehnologii medicale care au fost introduse în domeniul vieții umane și al familiei au dat naștere unor 

probleme morale și juridice, în special privitor la embrionii umani creați în mod artificial (in vitro). 

În continuare vom încerca să înțelegem, pe cât va fi posibil, dacă embrionul uman, care se dezvoltă 

progresiv, încă din primele stadii de existență este o ființă umană sau poate fi redus la un simplu grup de 

celule. 

Cuvinte cheie: Biotehnologie medicală, embrion, dreptul la viață, fertilizare in vitro, ființă umană, 

protecție juridică. 

 

Abstract: The right to life to the human being is a fundamental right that obliges every person to 

respect it both morally and legally, both civil and criminal. The civil codes of Romania and Republica 

Moldova have a section entitled „Respect due to human beings and their inherent rights”, which strengthens 

and tightens the obligation of all people to respect the right to life, health, physical and mental integrity of 

human beings. The issue that aries and that we want to discuss in thie paper is the momentul when we can 

talk about an embryo as a human being.The new medical biotechnologies that have been introduced in the 

field of human and family life have given rise to moral and legal problems, especially regarding artificially 

human embryos (in vitro). 

Next we will try to understand, as much as possible, whether the human embryo, which develops 

progressively, from the earliest stages of existence is a human being or can be reduced to a simple group of 

cells. 

 

Codul Civil din România stipulează în art. 61 alin. 2 faptul că „Interesul și binele ființei umane 

trebuie să primeze asupra interesului unic al societății sau al științei” [1], iar Codul Civil din Republica 
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Moldova în art. 43, alin. 1 arată că „În condițiile legii, orice persoană fizică are dreptul la viață, la sănătate, 

la integritate fizică și psihică, …” [2]. Din aceste paragrafe deducem cât de importantă este ființa umană și 

că toți oamenii au îndatorirea legală de a respecta demnitatea și integritatea acesteia. 

Viața umană este indisolubil format din trup (corp) material și suflet imaterial. Ființa umană are o 

poziție unică în Univers și stă între două lumi, între lumea spirituală și netrupească, pe de o parte, și lumea 

materială a naturii, pe de altă parte. Dar ceea ce îl deosebește pe om de cele două este faptul că el le 

înglobează în sine pe amândouă [3 p. 86]. În virtutea acestui fapt, al comuniunii dintre trup și suflet, trupul 

uman nu poate fi considerat doar o aglomerare de țesuturi sau celule, organe și funcții, pentru că nu poate fi 

pus pe același loc cu trupul animalelor, ci este parte componentă a persoanei, deoarece prin intermediul lui 

aceasta se poate manifesta și exprima. Orice persoană umană este constituită nu numai din suflet, ci și din 

trup, astfel că prin trup se realizează persoana în realitatea ei concretă [4 p. 152]. 

Încă din antichitate, mai ales în creștinism, trupul uman a fost văzut ca un templu al Duhului Sfânt. 

Corpul uman a fost considerat încă de atunci o componentă a persoanei umane, ocrotirea lui având o foarte 

mare importanță deoarece era dăruit de divinitate. Trebuie observat faptul că, în unanimitate, scriitorii 

creștini din primele veacuri, văd în ființa umană și sufletul și trupul îngemănate și existente încă de la 

concepție, din starea embrionară. Sfinții Părinți ai creștinătății, inclusiv cei care apără teoria formării 

embrionului în mod treptat au totuși o oarecare noțiune a continuității. Unele texte lasă să se întrevadă că 

embrionul sau fetusul uman este privit drept un adevărat copil, deosebit de cel venit pe lume doar prin vârstă. 

Considerat nu om deplin, cel puțin este privit ca „un viitor om”, pe cale să se formeze. Tertulian, unul dintre 

cei mai prolifici scriitori creștini ai veacului al III-lea d. Hr., spune că: „Om este și cel zămislit care urmează 

să crească, după cum fructul este fruct încă din sămânță” [5].   

Înainte de a vedea concepțiile contemporane privitoare la embrion trebuie să înțelegem mai întâi ce 

este acesta. În urma cercetării mai multor dicționare privind terminologia medicală, am găsit mai multe 

accepțiuni privind noțiunea de „embrion”. 

Într-un dicționar de termeni medicali din Republica Moldova, embrionul este definit ca fiind 

„Organismul uman între sfârșitul celei de a doua săptămâni postfecundație și sfârșitul săptămânii a opta. 

Începând cu luna a treia, produsul de concepție poarta numele de fetus” [6].   

Într-o altă lucrare se vorbește despre „periodizarea dezvoltării intrauterine la om în două perioade de 

bază: perioada embrionară - de la fecundaţie până la 8 săptămâni, şi perioada fetală - de la 9 săptămâni până 

la naştere (teoretic - la 266 zile sau 38 săptămâni de la fecundaţie). În perioada embrionară noul organism va 

fi numit embrion, iar în perioada fetală -făt. Embrionul, ca şi fătul, împreună cu organele sale provizorii 

poartă denumirea de produs de concepție [7 p. 116].   

De asemenea, găsim și un sens mai larg al cuvântului „embrion”. În acest sens, noțiunea de embrion 

se referă la la toată perioada de dezvoltării ființei vii „de la originea ei (din momentul fecundării și formării 

zigotului), până la formarea unui nou produs viabil și expulzarea lui din organismul matern” [8].   

Din punct de vedere biologic, „dezvoltarea umană începe în momentul fertilizării”, când o femeie şi 

un bărbat îşi combină fiecare câte 23 din cromozomii lor prin unirea celulelor lor reproducătoare. Celula 

reproducătoare a femeii se numeşte, de obicei, „ou” dar termenul corect este ovocit. De asemenea, celula 

reproducătoare a bărbatului este cunoscută ca „spermă", dar termenul preferat este spermatozoid. După 

eliminarea unui ovocit din ovarul femeii, în cadrul unui proces numit ovulaţie, ovocitul şi spermatozoidul se 

unesc într-una din trompele uterine, cărora adesea li se spune oviducte. Trompele uterine fac legătura între 

ovarele femeii şi uterul sau matca sa. Embrionul monocelular rezultat se numeşte zigot, ceea ce înseamnã 

„legat sau unit” [9].   

În doctrina contemporană, s-a susţinut faptul că trupul uman poate fi considerat un lucru, dar nu orice 

fel de lucru. Codul civil prevede că numai lucrurile care sunt în comerţ pot face obiectul convenţiilor, fapt 

care a condus la apariţia următoarei afirmaţii: „în situaţia în care corpul uman nu poate face obiectul 

convenţiilor, aceasta s-ar datora faptului că el ar fi un lucru în afara comerţului – dar un lucru”. Este persoana 

proprietara corpului său sau un simplu uzufructuar? Corpul uman nu este un lucru, este persoana însăşi. Dacă 

am recunoaşte individului un drept de proprietate asupra corpului său înseamnă că ar trebui să considerăm 

valabile toate actele sale dispozitive care îl privesc. 



 Juriştii s-au opus acreditării dreptului persoanei de a dispune de propriul corp, motivând faptul că o 

astfel de recunoaştere ar conduce la auto-degradarea omului. Dreptul persoanei asupra propriului corp 

cunoaşte limitări impuse de necesitatea respectării ordinii publice şi a bunelor moravuri, „măsura” ei fiind 

dată de lege.  

Interdicţia comercializării corpului uman sau a unor părţi ale acestuia este prevăzută expres în legea 

franceză asupra bioeticii, precum şi în Convenţia Europeană asupra drepturilor omului şi asupra 

Biomedicinei adoptată de Consiliul Europei. În România, statutul juridic civil al corpului uman este 

reglementat prin Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările ulterioare cât şi în 

Codul de deontologie al Colegiului Medicilor din România [10].   

Influenţa ştiinţei şi tehnologiei medicale face posibilă dezvoltarea embrionului, nu doar în corpul 

mamei dar şi în afara lui, fapt pentru care şi în această fază se ridică numeroase probleme de reglementare cu 

privire la protecţia embrionului uman. 

 Statutul legal al embrionului face în prezent obiectul unor vii controverse, numeroase ţări 

neacceptând faptul că acesta ar reprezenta o persoană sau o potenţială persoană, poziţie ce contravine 

principiilor etice care interzic considerarea acestuia drept proprietate. 

Legea penală a protejat timp îndelungat copilul nenăscut, iar legea civilă recunoaşte faptul că un copil 

nenăscut poate avea un drept independent şi legal de decizie, separat şi distinct de orice alt drept al mamei. 

Totodată legea penală recunoaşte un statut special copilului nenăscut, în timp ce reglementările civile sunt 

mai puţin clare în acest sens, ceea ce a determinat apariţia opiniei conform căreia până la naştere fetusul nu 

are nici un statut, deoarece nu poate fi considerat o persoană din punct de vedere legal, nu poate fi titular de 

drepturi şi obligaţii, nu poate intenta sau fi parte într-o acţiune [11].   

Fertilizarea in vitro şi transferul de embrioni reprezintă tehnici medicale care se aplică pentru 

tratamentul sterilităţii şi care folosesc individului şi comunităţii prin înlăturarea sterilităţii.  

Anul 1978 a marcat un reper foarte important în tehnologia reproducerii, deoarece în acel an s-a 

născut primul copil conceput prin fertilizarea in vitro, Louise Brown, cei care s-au ocupat de această 

tehnologie fiind Robert Geoffrey Edwards (1925-2013) – Premiul Nobel pentru Medicină (2010) și chirurgul 

Patrick Steptoe (ei au realizat fertilizarea, au urmărit sarcina și au asistat nașterea).  

Apariția fertilizării in vitro a arătat însă modalitățile prin care oamenii de știință intervin nemijlocit în 

dezvoltarea embrionilor umani în laborator, iar faptul că un număr tot mai mare de cercetări sunt direcționate 

către embrioni, implicând și frecventa distrugere a lor, a determinat și apariția unei probleme etice. 

 De aici vedem că fertilizarea in vitro (FIV) se împarte astăzi în două și anume: fecundare în scopul 

procreației artificiale și fecundare fără scop de procreație artificială. Aplicarea fecundării in vitro în scopuri 

de cercetare şi experiment ridică serioase probleme de legitimitate şi legalitate, precum şi faptul că 

majoritatea legislaţiilor naţionale interzic această practică. 

Fertilizarea in vitro reprezintă crearea unui embrion prin fecundarea extracorporală a gameţilor unui 

cuplu şi reimplantarea sa în uterul femeii beneficiare. O altă metodă de fertilizare in vitro o reprezintă şi 

transferul de embrioni care se referă la reimplantarea embrionului obţinut din gameţii cuplului beneficiar la o 

altă femeie (purtătoare de sarcină), inseminarea unei femei străine cuplului care doreşte copilul (mama 

donatoare) şi extragerea ovulului fecundat urmată de reimplantarea în uterul femeii beneficiare (tehnică 

utilizată în USA şi Australia). 

Această tehnică de procreaţie se confruntă cu anumite probleme, una dintre acestea se referă la poziţia 

de inegalitate juridică a copilului născut în urma fecundării in vitro, în raport cu cel născut in utero, în ceea ce 

priveşte părinţii şi medicii. Aceasta se datorează faptului că el poate fi suprimat din primele stadii ale 

existenţei, în cazul în care nu corespunde exigenţelor părinţilor sau medicilor; de asemenea, el este ”fabricat” 

şi nu procreat cu colaborarea părinţilor, tatăl „tehnologic” fiind medicul, care nu-şi asumă niciun fel de 

responsabilitate privind viaţa embrionului.  

Întrebarea care se pune în acest moment este aceea dacă embrionul poate fi considerat un bun sau o 

persoană. 

Încadrarea embrionilor umani într-o categorie sau alta este o problemă disputată deopotrivă de 

medici, biologi, teologi, filozofi, antropologi și juriști. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a recunoscut 



că nu există un consens între statele membre ale Consiliului Europei cu privire la calificarea embrionului 

uman. 

În opinia Curții, embrionii nu intră în sfera de aplicare a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenția 

privind apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, referitor la protecția proprietății, deoarece 

nu pot fi reduși la „bunuri” în sensul acestei dispoziții. În schimb, Curtea a reținut că embrionii sunt „o parte 

constitutivă” a patrimoniului genetic și a identității biologice a celui care a consimțit la crearea embrionilor 

cu materialul său genetic. Cu toate acestea, Curtea a refuzat să transeșeze problema calificării embrionilor 

drept ” persoane”. În opinia sa concordantă exprimată în hotărârea pronunțată în cauza Parrillo c/ Italiei, 

judecătorul Pinto de Albuquerque arată că majoritatea Curții a neglijat faptul că embrionul are o identitate 

biologică distinctă de cea a persoanei care a beneficiat de fertilizarea in vitro, chiar dacă el conține 

patrimoniul genetic al acesteia și a uitat că demnitatea umană impune respectarea unicității fiecăruia și a 

diversității ființelor umane, așa cum spune Declarația universală asupra genomului uman și drepturilor 

omului. 

Poziția Curții Europene este ușor de înțeles dintr-o anumită perspectivă. Dacă embrionul ar fi 

„persoană” atunci ar fi prea mult spus pentru a nu afecta întreaga industrie reproductivă pentru simplul 

motiv: trafic de persoane, ceea ce este în realitate. Și este o industrie dezvoltată la nivel global. Dacă ar fi 

„bun”, ar fi o marfă, ceea ce ar reflecta realitatea despre modul în care este tratat astăzi. 

Deci, în opinia CEDO, embrionul uman nu este nici „persoană„ și nici „bun” ! Pentru că niciunul 

dintre cuvinte nu sunt pe plac membrilor CEDO [12].   

O altă problemă ar fi aceea a congelării embrionilor supranumerari („în aşteptare”) şi cea a destinului 

lor după o anumită perioadă de conservare, având în vedere că în condiţiile în care sunt consideraţi persoane 

umane de la fecundare, distrugerea lor ar reprezenta o crimă, iar experimentele pe embrioni nu ar putea fi 

autorizate. Congelarea embrionilor poate fi interzisă complet (dreptul elveţian) sau poate fi limitată la o 

perioadă variabilă.  

Legea germană prevede protecţia embrionului din punct de vedere al respectului datorat vieţii umane 

şi condiţiilor viitoare ale vieţii sociale a copilului, precum şi recunoaşterea libertăţii cercetării ştiinţifice. Ea 

are mai mult un caracter penal decât civil, adresându-se nu numai cuplurilor sterile, dar şi medicilor şi 

oamenilor de ştiinţă. Embrionul este considerat persoană umană din momentul concepţiei, iar fecundarea in 

vitro nu poate avea ca finalitate decât inducerea stării de sarcină femeii de la care provine ovulul, ceea ce 

exclude producţia de embrioni destinaţi cercetării medicale sau dezvoltarea lor extrauterină.  

Legea austriacă în materie de medicină şi reproducere reprezintă un compromis între legea germană 

restrictivă şi cea anglo-saxonă, permisivă, neprevăzând sancţiuni penale pentru cazul exceselor în materie de 

procreaţie artificială. 

În cea ce priveşte politica promovată în domeniu de Parlamentul European, cercetările pe embrioni 

sunt contrare demnităţii umane şi numărul de ovule fecundabile in vitro trebuie să fie limitat, iar congelarea 

embrionilor trebuie să se facă numai în scopul prezervării vieţii acestora.  

Dreptul spaniol, britanic, suedez şi danez acordă prioritate dezvoltării ştiinţifice, embrionul fiind 

considerat persoană numai începând cu a 14-a zi de la fecundare, ceea ce lasă loc manipulărilor embrionare, 

congelării, donării de embrioni. Totuşi, legea spaniolă interzice fecundarea de ovule umane dacă aceasta nu 

se face în scop de procreaţie [13].   

 În clinicile de fertilizare se aduce o viață nouă la existență, are loc fecundarea în scopul procreației 

artificiale. Și totuși acest lucru este însoțit de pierderea unor embrioni care se dovedesc a fi improprii 

implantării sau care sunt în plus față de cerințele mamei sau ale cuplului. Prin urmare, este firesc să ne punem 

mai multe întrebări: Oamenii pot acționa vreodată ca instrumente pentru a inventa și a determina o viață 

nouă sau de a modifica traiectoria unei vieți?sau Embrionul este o ființă umană sau doar un grup de celule? 

La aceste întrebări s-au detașat mai multe răspunsuri prin curentele științifice și etice apărute de-a 

lungul timpului. 

Primul curent bazat pe o dorință obsesivă de progres științific consideră că tehnologiile accesibile în 

prezent (pentru a detecta o gamă largă de afecțiuni, selectarea sexului copilului din motive sociale, 

secvențierea genomului întreg pentru a citi AND-ul embrionilor FIV înainte de a alege pe care să îl 

implanteze, etc.) prin beneficiile aduse justifică cercetarea pe embrioni și distrugerea lor. 



La polul opus se plasează cei care susțin protecția totală a embrionilor pe motiv că aceștia au o 

valoare echivalentă cu cea a tuturor celorlalte ființe umane. Orice cercetare, manipulare, distrugere, utilizare 

în scop comercial este interzisă deoarece viața umană începe la concepție. Prohibiția manipulării embrionilor 

se aplică atât embrionilor viabili, cât și embrionilor neviabili. 

Există și un curent care pune în centrul atenției familia, punând accent pe bunăstarea familiei, pe 

consecințele negative ale infertilității, pe natura vieții umane, pe sprijinul acordat celor care suferă de 

infertilitate. Statutul embrionului este privit alături de aceste principii mai largi și nu predomină principiul 

etic. [14].   

O lucrare care se referă direct la statutul embrionului uman este cartea doctorului Calum MacKellar, 

membru al Centrului de Bioetică și Demnitate Umană din Edinburgh- Scoția, intitulată „The Image of God, 

Personhood and the Embryo”, apărută în anul 2017. 

Pentru MacKellar embrionii sunt întotdeauna „complet întregi, indiferent de stadiul lor de 

dezvoltare”. Fiecare embrion nou este o creație a lui Dumnezeu, pentru că a fi făcut după chipul lui 

Dumnezeu, cum spune Sfânta Scriptură, înseamnă a fi făcut din dragostea personal a lui Dumnezeu. 

MacKellar mai scrie: „Dragostea lui Dumnezeu este întotdeauna în spatele creației unui copil uman și 

această dragoste continuă întotdeauna față de copil. Nu există niciodată un moment în toată existența 

copilului (chiar la începutul existenței sale) în care el sau ea să nu fie iubit de Dumnezeu. Embrionul de o zi 

este iubit exact în același mod ca embrinul de 14 zile sau cel de 28 de zile. Iubirea lui Dumnezeu este 

absolută în toate aceste etape.” MacKellar mai susține că viabilitatea embrionilor este irelevantă. Prin 

urmare, inevitabil, biologia a devenit lipsită de importanță deoarece telogic un embrion timpuriu are „un 

potențial complet, intrinsec și inerent”, indiferent de orice potențial biologic. Din aceste motive embrionul 

trebuie „respectat și protejat din momentul concepției”. Astfel, MacKellar susține că „biologia sau orice altă 

disciplină științifică nu va putea niciodată să demonstreze, logic, că o ființă rațională, autonomă, sensibilă 

are o valoare morală. Poate arăta doar că ființa umană este o grămadă de celule biologice din specia Homo 

sapiens” [15 p. 100-135].   

În concluzie, în concepția creștină, care-l consideră drept ipostas, embrionului i se recunoaște o 

valoare în sine și, de asemenea, este privit ca o ființă umană unică și irepetabilă, a cărei existență are o 

valoare absolută, care obligă la respectarea sa, cu atât mai mult cu cât se consideră totodată că are de la 

început un suflet rațional și mintal. El este văzut de asemenea ca persoană, deoarece în termeni biblici 

legătura dintre suflet și trup se exprimă prin încredințarea că embrionul, din prima clipă a existenței sale, 

poartă în el chipul lui Dumnezeu și este menit să dobândească asemănarea cu El în cadrul unei dezvoltări 

continue care este mai presus de dezvoltarea sa biologică.  

  

În imaginea alăturată vedem un embrion uman de cinci zile (imagine preluată 

de pe https://ro.wikipedia.org/wiki/Embrion în data de 15.02.2021). 
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Rezumat: Ne-am propus acest studiu reieşind din importanţa studierii relaţiei dintre gradul de 

predispunere spre conflict și stilurile de comunicare la adolescenți, care este de o importanţă deosebită. 

Conflictul și stilurile de comunicare este un subiect de actualitate, atât prin atractivitatea lui, cât şi prin 

impactul major pe care îl are în viaţa adolescenților. 

Cercetare experimentală a relației dintre gradul de predispunere spre conflict și stilurile de 

comunicare la adolescenți, a fost realizată în baza unor metode şi tehnici de evaluare. A fost aplicat 

psihodiagnosticul corespunzător temei studiate. pentru a determina relaţia dintregradul de predispunere 

spre conflict și stilurile de comunicare. 

Rezultatele obţinute în urma realizării investigaţiei cât și ideile expuse în conţinutul acestei lucrări 

vor fi un suport orientativ pentru psihologii clinicieni şi comandanţi de toate categoriile pentru prevenirea 

situaţiilor de conflict.  

Cuvintele cheie: Adolescenţi, stil de comunicare, conflict,grad de predispunere, interlocutori, proces 

de comunicare. 
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Summary: We proposed this study based on the importance of studying the relationship between the 

degree of predisposition to conflict and communication styles in adolescents, which is of particular 

importance. Conflict and communication styles is a topical issue, both through its attractiveness and the 

major impact it has on the lives of adolescents. 

Experimental research on the relationship between the degree of predisposition to conflict and 

communication styles in adolescents, was conducted based on assessment methods and techniques. The 

psychodiagnosis corresponding to the studied topic was applied, to determine the relationship between the 

degree of predisposition to conflict and communication styles. 

The results obtained from the investigation as well as the ideas presented in the content of this work 

will be an indicative support for clinical psychologists and commanders of all categories for the prevention 

of conflict situations. 

 

Actualitatea temei. Teoria şi practica contemporană pun în evidenţă necesitatea studierii acestei 

etape importante din viața fiecărui individ care este adolescența, deoarece este etapa vieții cu cea mai mare 

dificultate, atunci au loc transformări din punct de vedere fizic, psihic, emoțional, social, etc. Adolescenţa 

este vârsta marilor experienţe şi experimente cruciale, iniţiate şi trăite de adolescent pentru prima oară în 

viaţă. Adolescenţii trec prin reale crize existenţiale şi de identitate. Traversarea acestor experienţe cruciale 

este o condiţie obligatorie în pregătirea adolescentului de asumarea de roluri şi statusuri ca viitor adult. În 

acest sens, el stabileşte despre mediul său de viaţă, decide cum acţionează cu cine se întâlneşte şi în ce locuri, 

fără însă a ţine seama de consecinţele şi riscurile unora dintre experienţele sale. Un loc esenţial în 

adolescenţă îl ocupă relaţiile sociale. Aceste aspecte sunt necesare de cercetat pentru a avea o comunicare 

eficientă cu adolescenții care ar preântâmpina orce situație de conflict, iar la apariția acestuia tipurile și 

formele de comunicare descrise să diminueze conflictul.   

Astfel, lucrarea de faţă prezintă actualitate prin cercetarea unor aspecte ale relaţiei dintre gradul de 

predispunere spre conflict și stilurile de comunicare la adolescenți.  

Scopul cercetării constă în identificarea și analiza relației gradului de predispunere spre conflict și 

stilurile de comunicare la adolescenți.  

Ipoteza cercetării propusă este determinarea relaţiei dintre gradul de predispunere spre conflict și 

stilurile de comunicare la adolescenți.  

Metodele, procedeele şi tehnicile de cercetare: derivă din obiectul, scopul şi obiectivele cercetării. 

Au fost aplicate următoarele teste:  

 ,,Evaluarea gradului de predispunere la conflict” de A. Chelcea; 

 ,,Stilul de comunicare” de S. Marcus. 

Grupul cercetării. În cercetarea de faţă au fost incluşi 50 studenţi ai Academiei Militare a Forţelor 

Armate ,,Alexaandru cel Bun”, cu vârsta cuprinsă între 19 - 21 ani. Eşantionul este format din studenţi care 

studiază la ciclul I, studii de licenţă, anul 1 și 3, pentru a identifica relaţia dintre gradul de predispunere spre 

conflict și stilurile de comunicare. Ne-am orientat spre studenţi din diferiţi ani de studiu pentru a ne permite 

să facem o analiză comparativă a datelor.           

Potenţialul şi eficacitatea unui succes academic, într-o mare măsură, depinde de performanţele 

individuale ale studentului, care sunt influenţate de o serie de factori, printre care se enumeră gradul de 

predispunere la conflict, stilul de comunicare şi nivelul stresului resimțit de fiecare student în parte.  

În acest context, ne-am propus aplicarea testelor cu scop de a evalua gradul de predispunere spre 

conflict preferat de studenţii şi care stil de comunicare predomină în colectivul de studenţi.  

În procedura de cercetare bateria de chestionare a fost aplicată în grupe a câte 25 participanţi, care au 

fost asiguraţi în prealabil că răspunsurile la chestionare sunt strict confidenţiale. 

Pentru identificarea gradului de predispunere spre conflict la adolescenți s-a aplicat chestionarul 

,,Evaluarea gradului de predispunere la conflict” de A. Chelcea [12, p.208]. Acest chestionar de identificare a 

gradului de predispunere spre conflict este destinat de a determina trăsăturile de caracter care predispun 

personalitatea spre conflict în cadrul comunicării interpersonale.  



Un alt test aplicat a fost ,,Stilul de comunicare” de S. Marcus [6, p. 97].Acest chestionar conţine 60 de 

itemi și se referă la ansamblul particularităţilor de manifestare caracteristice unei persoane în actul 

comunicativ. Prezentul chestionar, construit, de S. Marcus urmăreşte scopul de a determina 4 stiluri 

fundamentale de comunicare: nonasertiv, agresiv, manipulator, asertiv.  

Testele utilizate servesc drept instrumente de determinarea stilului de predispunere spre conflict şi 

evaluarea stresului resimţit de fiecare student în parte. 

Stilul de comunicare are o însemnătate foarte importantă într-o situație de conflict, fiindcă stabilește o 

relație pozitivă sau negativă între interlocutori, iar de aceasta va depinde luarea deciziilor în anumite situații, 

iar de deciziile luate depinde și rezultatele ulterioare, care să creeze durabilitate pe termen lung, prin 

contribuţie colectivă. 

Predispunerea spre conflict poate fi cauzată în urma unor divergenţe de scopuri, interese, opinii, 

concepţii de viaţă, modalităţi de atingere a scopurilor, particularităţi individuale ale oamenilor. Se știe 

faptul că de la bun început toţi suntem diferiţi. Dar totodată acesta nu este un motiv pentru conflict – de cele 

mai multe ori conflictul are loc din cauza incapacităţii noastre de a ne înţelege cu ceilalţi și de a ajunge 

ulterior la un compromis. 

O multitudine de conflicte pot apărea din cauza că dorim ceva de la cei din jur, venim cu nişte 

pretenţii sau cerințe, iar aceştia nu se prea grăbesc să ne facă pe plac (probabil, nu vor). În acest caz 

comunicarea cu un om căruia toţi îi sunt obligaţi cu ceva, nu e uşoară şi nici plăcută. Este important să 

cunoaștem că oricât de dificilă ar fi comunicarea cu o anumită persoană, întotdeauna există o soluţie. 

În urma aplicării testului ,,Evaluarea gradului de predispunere spre conflict”, pentru determinarea 

trăsăturilor de caracter care predispun personalitatea spre conflict în cadrul comunicării interpersonale, am 

obţinut următoarele rezultate: 

 
 

Figura 2.1. Rezultatele obţinute pentru determinarea trăsăturilor de caracter la studenți. 
 

Rezultatele obţinute de către studenţi demonstrează că trăsăturile de caracter cu grad de predispunere 

spre conflict, cel mai înalt nivel îl ocupă persoana  pacifistă, obținând astfel 52%.  

Rezultate mai puțin nesemnificative au fost obținute la persoana conflictogenă fiind înregistrate 26%, 

iar cea pasivă obținând 22%.  

În continuare vom prezenta rezultatele obținute în urma analizei acestor rezultate la testul ,,Evaluarea 

gradului de predispunere spre conflict”, după criteriul anului de învățământ: 
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Figura 2.2. Rezultatele obţinute pentru determinarea trăsăturilor de caracter la studenţii din anul 1 şi 

3 de învăţământ. 
 

Rezultatele obţinute de către studenţi demonstrează că trăsăturile de caracter cu grad de predispunere 

spre conflict, atât în anul 1 cât şi anul 3 cel mai înalt nivel îl ocupă persoana  pacifistă.  

Ca persoană pacifistă, care este considerată a fi o persoană comunicabilă și aptă de a se opune 

acutizării relațiilor în colectiv în situații de conflict, studenții din anul 1 au obținut 48%, iar anul 3 au obținut 

– 56%. Acest lucru se datorează faptului că studenţii din anul 3 de studii au mai multă experienţă de analiză a 

situațiilor ce apar. Aceste persoane au stil al comunicării considerat a fi cel mai eficient, care asigură o 

rezolvare a situației de conflict, în care nici o parte implicată în comunicare nu are de suferit. Dacă nu se va 

ridica vocea și nu va manifesta agresivitate, atunci fiecare interlocutor va avea oportunitatea de a vorbi 

deschis și sincer să își expună viziunea referitor la situația apărută. Prin urmare a fi o persoană pacifistă este 

capacitatea acestuia de a a-și apăra interesele personale, fără a le încălca pe a celorlați. 

La persoana de tip conflictogenă studenții din anul 1 au obținut un rezultat de 28%, iar cei din anul 3 

– 24%. Acest lucru este îmbucurător, deoarece persoana conflictogenă apelează la conflict de cele mai multe 

ori din principiu, crezând astfel că luptă ,,pentru dreptate”. La partea opusă se află persoana pasivă, 

înregistrând 24% la studenții din anul 1 și 20% la studenții din anul 3. Această persoană este considerată tipul 

care nu generează conflict, comunicarea cu ea nu cauzează plăcere, este de acord cu toți în toate și nu 

prezintă mare interes. Acest tip de persoană are tendința de a ocoli situațiile conflictogene, iar în unele 

situații, în mod indirect poate fi vinovată în aceste situații. Principala caracteristică a comportamentului pasiv 

este supunerea. Comunicarea pasivă este asociată deseori cu probleme cum ar fi perceperea de sine ca 

victimă, fiind incapabilă de a exprima adevăratele sale sentimente și nevoi, evitând confruntările, găsește 

scuze pentru comportamentul care i se pare de fapt. 

Recunoașterea stilurilor de comunicare și a tipurilor de persoane cu care interacționăm, cât și 

înțelegerea caracteristicilor acestora ne vor fi utile atât în construirea unor relații de muncă, cât și relații 

personale benefice. Un stil pozitiv de interacțiune cu ceilalți ne va ajuta să ne simțim mai ușor și mai 

încrezători, ceea ce ne va permite să ne înțelegem atât pe noi înșine și, în același timp, să stabilim niște limite 

clare în comunicarea cu alte persoane. Cu cât vom practica un stil de comunicare pozitiv, cu atât mai ușor 

vom stabili contacte cu diferite tipuri de personalități. 

Atunci când vorbim despre stilul de comunicare, ne referim la ansamblul particularităților de 

manifestare care sunt caracteristice unei persoane în procesul de comunicare. Acest lucru implică 

modalitățile de recepționare/decodificare a mesajului, dar și pe cele de prelucrare/interpretare a acestora. 
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Aceste caracteristici sunt strâns legate de unicitatea și individualitatea persoanei, fiind expresia personalității.  

Prin urmare mai jos vă vom prezenta rezultatele obţinute la testul ,, Stilul de comunicare”: 
 

 
 

 

Figura 2.3. Rezultatele pentru stilurile de comunicare adoptate de către studenți. 
 

În urma analizei rezultatelor obținute, la stilul non-asertiv (atitudinea de fugă pasivă) studenții au 

obținut 20%, la stilul agresiv (atitudinea de atac) au obținut 14%, la stilul manipulator – 34%, iar la cel 

asertiv 32%. Din constatările observate, deducem că studenții apelează la un stil de comunicare pozitiv, cum 

ar fi cel manipulativ și cel asertiv, iar acest fapt ne este arătat prin procentajul obținut. Astfel conchidem că 

studenții știu să controleze și să gestioneze procesul de comunicare, indiferent de problemele care pot apărea. 
 

În continuare vom prezenta rezultatele, ținând cont de criterial anilor de învățământ: 

 
 

Figura 2.4. Rezultatele pentru stilurile de comunicare adoptate de către studenţii anului 1 şi 3 de 

învăţământ. 
 

Din răspunsurilor celor chestionaţi se conturează următorul tablou în adoptarea stilului de comunicare 

în cazul apariției unui posibil conflict. 

La stilul non-asertiv (atitudinea de fugă pasivă) studenții din anul 1 au obținut 24%, iar cei din anul 3 

au obținut 16%. Acest stil, la adolescenți se manifestă prin tendinţa de a se ascunde, de a fugi mai degrabă 

decât de a înfrunta anumite persoane. Pot fi excesiv de amabili şi concilieri, având tendinţa de a amâna luarea 

unor hotărâri și adesea prin imposibilitatea luării acestora, fiind însoţită de cedarea către alte persoane a 

dreptului de a decide. La baza acestor manifestări stă frica de a nu fi judecat de ceilalţi, ca şi supărarea 

intensă  resimţită în cazul unui eventual eşec, iar pentru a le evita adolescentul preferă să se supună hotărârii 

celorlalţi.  

20%

14%

34%

32%

non-asertiv agresiv manipulator asertiv

0%

20%

40%
24%

16%

28%
32%

16%
12%

40%

32%

an.1 an.3



În urma analizei rezultatelor obținute, la stilul agresiv (atitudinea de atac) studenții din anul 1 au 

obținut 16%, iar cei din anul 3 – 12%. Acest stil poate fi caracterizat prin tendinţa de a fi mereu în faţă, de a 

avea ultimul cuvânt, de a se impune celorlalți cu orice preţ, chiar cu preţul lezării şi supărării altor persoane.  

La stilul manipulator (atitudinea de manipulare) au fost următoarele rezultate: studenţii anului 1 au 

obţinut 28%, iar studenţii anului 3 au înregistrat 40%. Acești studenți au preferinţa pentru un rol de culise, 

tendinţa de a aştepta clipa prielnică pentru a ieşi la lumină şi a se pune în valoare, tendinţa de a căuta intenţii 

ascunse în spatele oricăror afirmaţii ale celorlalţi. Este stilul de persoana ce evită să spună deschis ceea ce 

gândeşte, îşi schimbă opiniile după cele ale interlocutorului, îi place să fie în preajma celor mari şi puternici 

(ca o compensare a propriilor slăbiciuni) sperând astfel să obţină beneficii din comunicarea cu aceştia. 

Principala caracteristică a comportamentului pasiv este supunerea. Comunicarea pasivă este asociată deseori 

cu probleme cum ar fi perceperea de sine ca victimă, fiind incapabilă de a exprima adevăratele sale 

sentimente și nevoi, evitând confruntările, găsește scuze pentru comportamentul care i se pare de fapt. 

Cel mai semnificativ rezultat a fost obţinut la stilul asertiv (atitudinea constructivă) atât de către 

studenţii anului 1 cât şi de anul 3. Comparativ cu celelalte stiluri acesta prevalează. Atât anul 1, cât și anul 3 

au obţinut un rezultat achivalent de 32%. El se caracterizează prin capacitatea de autoafirmare, de exprimare 

onestă, directă şi clară a opiniilor şi a drepturilor proprii, fără a manifesta agresivitate şi fără a-i leza pe 

ceilalţi; capacitatea urmăririi propriilor interese fără încălcarea nevoilor celorlalţi.  

În concluzie, putem conchide că stilul cu cele mai semnificative rezultate este cel asertiv. Acest lucru 

ne demonstrează că ceea ce îşi doresc cel mai mult este să găsească soluții problemelor ce apar sau cu care se 

confruntă, pentru a evita discuțiile inutile și în contradictoriu. Acești adolescenți folosesc un stil de 

comunicare asertiv atunci când văd conversațiile ca un mijloc eficient de a obține rezultatele dorite și puterea 

de care au nevoie. Dar totodată, în acest fel nu îi lezează pe ceilalți.  

Analiza relaţiei dintre conflict și stilurile de comunicare a scos în evidenţă corelaţii directe statistic 

semnificative la toate stilurile de comunicare, de tărie puternică şi slabă. 

Pentru a cerceta relaţiile de asociere între conflict conform testului ,,Evaluarea gradului de 

predispunere spre conflict” și testul ,,Stilul de comunicare”am efectuat calculul statistic prin intermediul 

testului de stabilire a corelaţiei Pearson. Rezultatele sunt indicate în tabelul 2.1. 

 

Tabelul 2.1. Studiul corelației Pearson dintre gradul de predispunere la conflict și stilurile de 

comunicare 

Variabilele Coeficientul de corelație Pragul de semnificație 

conflictul/ stilul de comunicare non-asertiv r = .7934 p≤ .05 

conflictul/ stilul de comunicare agresiv r = .8793 p≤ .05 

conflictul/ stilul de comunicare manipulator r = .1014 p≤ .05 

conflictul/ stilul de comunicare asertiv r = .2383 p≤ .05 
 

Studiul corelaţiei între conflict și stilurile de comunicare, ne-a permis identificarea unor corelaţii 

pozitive puternice şi slabe statistic semnificative la conflict și stilurile de comunicare: non-asertiv, agresiv și 

asertiv. Și corelații negative slabe statistic semnificative între conlict și stilul de comunicare manipulator. 

Luând în considerare faptul că itemii scalelor utilizate în cercetare au corelat între ei,putem considera 

că instrumentele sunt valide, deoarece avem 2 teste scalele cărora corelează. Cele expuse ne oferă 

certitudinea să afirmăm că instrumentele utilizate de noi reprezintă o evaluare psihologică sigură şi 

consistentă în ceea ce privește conflictul și stilurile de comunicare la adolescenți. 

Vom menționa că adolescenții care adoptă un stil de comunicare pozitiv, stabilesc mult mai ușor 

relații cu diferite tipuri de caractere, dintre care putem include aici și personalitățile mai dificile.  

Concluzii: Conflictul este o parte indispensabilă a existenței umane, care se referă la dezacorduri și 

neînțelegeri și pot să apară între oameni în procesul interacțiunilor lor. Conflictul de obicei își are debutul 

atunci când o parte percepe că cealaltă parte a fost frustrantă în raport cu ea.  

În conformitate cu cele expuse anterioar vom menționa că  comunicarea este un element important în 

prevenirea situațiilor de conflict. Ca urmare, adolescentul poate avea anumite dificultăţi în a-şi controla 



impulsurile, egocentrismul, controlul emoţional scăzut în cazul apariției unor factori de predispunere spre 

conflict. Aspecte care pot ulterior interfera cu o dezvoltare sănătoasă a tânărului în perioada adultă.  

Relația dintre interlocutori fiind o relație interumană, de asemenea, nu poate fi scutită de situații 

conflictuale, care pot varia de la dezacorduri ușoare la marile controverse, care pot duce la litigii sau violență. 

Conflictele pot avea efecte negative asupra personalității. De aceea, este nevoie de măsuri de prevenire a lor 

și tactici de soluționare a lor, în situația când ele sunt inevitabile sau în derulare.  

Orice strategie care este aleasă, trebuie să fie adaptată la stilul personal de comunicare și interacţiune. 

Stilul de comunicare depinde, de asemenea, de temperamentul și trăsăturile personale ale adolescentului şi de 

abilitatea acestuia de comunicare, de încrederea pe care o are în ceilalți.   

În urma aplicării testului de identificare a gradului de predispunere spre conflict la adolescenți şi 

analizei rezultatelor obţinute, cele mai reprezentative rezultate au fost obținute la determinarea trăsăturile de 

caracter a persoanei pacifiste, fiind înregistrate 52%. 

Iar în urma analizei rezultatelor obținute la identificarea stilului de comunicare, stilul cu cele mai 

semnificative rezultate este cel manipulator și asertiv, înregistrând astfel la stilul manipulator 34%, iar la cel 

asertiv 32%. 

Studiul corelației permite să menționăm că se atestă un coeficient de corelație semnificativ pozitiv 

între trăsăturile de caracter identificate în urma chestionarului ,,Evaluarea gradului de predispunere spre 

conflict” și stilurile de comunicare evaluate prin testul ,,Stilul de comunicare” (r = .3052, p≤ .05). 

În situaţiile mai dificile este important ca adolescentul să își controleze emoţiile şi să evite discuțiile 

mai sensibile atunci când sunt furioși sau nemulţumiți, ori atunci când au emoţionalitate negativă. Totodată 

să nu acorde atenţie comportamentalelor demonstrative sau care sunt o modalitate de exprimare a sinelui, 

adesea ele sunt o fază trecătoare a adolescenților. 

În baza studiului efectuat putem afirma că cercetarea noastră a fost una reuşită şi scopul ei a fost atins. 

 Recomandări: Ca măsuri de prevenire a conflictului dintre interlocutori în rândul adolescenților, 

putem enumera următoarele:  

Asumarea strategiei de concentrare asupra acțiunilor, dar nu pe persoană:  angajarea într-un proces 

continuu de înțelegere a perspectivei, nevoilor, emoțiilor interlocutorului; identificarea motivelor emoționale, 

sociale, biologice din spatele comportamentului lui; respectarea demnității interlocutorului (a valorilor, 

priorităților și principiilor acestuia); anticiparea unor conflicte potențiale, prin dezvoltarea unor capacități de 

aplanare a conflictului. 

Dezvoltarea abilităților de inteligență emoțională, în mod particular, reflectarea/conștientizarea 

propriilor valori, particularități, priorități care pot fi motive ale unui conflict.  

Luarea unei poziții calme și de încurajare a interlocutorului în exprimarea nemulțumirilor. 

Renunțarea la formulări care implică judecare, moralizare sau critică.  
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ADOLESCENȚA, DE LA INOCENȚĂ LA RESPONSABILITATE 
 

Lenuța GIURGEA197 

 

Rezumat: Am ales ca temă ,,adolescența de la inocență la responsabilitate” lucrare în care am tratat 

instituția ,,Copilul de Trupă” avînd convingerea că prerogativele menționate în titlu se regăsesc cu 

prisosință la copiii de trupă  atât în timpul celor două Războaie Mondiale cât și după. 

Am arătat că implicațiile sociale și juridice sunt departe de a fi epuizate, încercând, astfel să 

contribui la înțelegerea acestei instituții complexe. 

Concluzia ce se desprinde ca și connsecință a cercetării pe care am efectuat-o este că atât în trecut 

cît și în prezent și viitor, instituția Copilul de Trupă, pune bazele unei educații în spiritul patriotismului 

adevarat, cât și a fomării unor oameni responsabili. 

Cuvinte cheie: Copilul de trupă, familia, părinții, adolescenți, armată, protecție. 

 

Summary: I chose as my theme "adolescence from innocence to responsibility", a work in which I 

treated the institution "Child of Troop", having the conviction that the prerogatives mentioned in the title are 

abundantly found in the children of the band both during the two World Wars and after. 

We have shown that the social and legal implications are far from exhausted, thus trying to contribute 

to the understanding of this complex institution. 

The conclusion that emerges as a consequence of the research I conducted is that both in the past and 

in the present and in the future, the institution of the Child of the Troop, lays the foundations of an education 

in the spirit of true patriotism and the formation of responsible people. 

 

Ministerul Apărării s-a documentat, facând cercetări asupra cursului armatei de-a lungul timpului. In 

considerarea acestor cercetări, documentele constituite de Regimentul 4 Dorobanţi „Argeş” sunt o importantă 

sursă de informaţii pentru istorie. Din arhiva regimentului pot fi culese informaţii despre starea de spirit a 

populaţiei basarabene în perioada 1920-1921, cât şi despre misiunile îndeplinite de acesta în Basarabia [1, 

238 p., 308 p.]. 

Din multitudinea de segmente ale armatei care au avut o contribuție deosebită în ocrotirea copiilor în 

timpul războiului, evidențiez, cu titlu de exemplu, Regimentul 34 Infanterie ce a fost înfiinţat în 20.04.1894 

prin Decretul nr.1548, sub denumirea de Regimentul Constanţa nr.34 care la 29.11.1951  în conformitate cu 

Ordinul Regiunii a 2-a militare nr.0027715, a devenit Regimentul 219 Infanterie [2, 76-77 p.]. 

În cadrul Regimentului s-a înființat Căminul de copii orfani, aceștia devenind astfel copii de trupă. 

Prin introducerea acestor copii în armată, viața lor a căpătat un nou sens. Din copiii nimănui au devenit copiii 

pentru care Armata era singura familie, singura ocrotire, instituția care față de aceștia își manifesta autoritatea 

atât prin protecție, cât și prin stabilirea regulilor stricte de viață. 

Pericolele societății în  vremea primului și celui de-al doilea Război Mondial, sărăcia acelor vremuri, 

dar și viața grea de după, au făcut ca, copiii orfani ori cei ce făceau parte din familii nevoiașe să fie preluați 

de Armată.  

Aceștia au crescut pe lângă garnizoanele militare de la cele mai fragede vârste. Responsabilitatea 

întreținerii cât și a educării acestor copii, în sensul larg al cuvântului copil, de la fragedă pruncie, adolescenta, 

pana la maturitate, a fost, în totalitate a structurii militare. În momentul in care ajungeau la varsta 

majoratului, acești tineri  aveau prioritate în ce privește angajarea lor în armată. 
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Chiar dacă ajungeau la vârsta majoratului tinerii erau susținuți în continuare de Armată până la vârsta 

de 26 de ani, mulți dintre aceștia devenind ulterior personalmilitar- ofițer, subofițer, ca urmare a frecventării 

școlii militare [3, 2 p.]. 

Asemeni soldaților, copiii de trupă era instruți în spiritul ordinei și disciplinei, rigorispecifie armatei. 

Doar această rigurozitate a facut posibila rezistența in cele mai grele condiții.Pe lângă protecția și căldura ce 

o primeau în armtă, copii aveau și îndatoriri foarte clare ca orice soldat. 

În toate vremurile copiii de trupă, aveau responsabilitați potrivite cu vârsta lor. Să facă observații în 

teren, să ducă armament soldaților, să lustruiască armele. Una din principalele îndatoriri ale acestora era să 

ducă corespondența de la un punct la altul al frontului.  

Printre altele, aceștia erau instruți pentru munca de cercetaș. Ei pătrundeau în zone foarte periculoase 

şi să culegeau informaţii. Erau îmbrăcați în haine specifice zonei respective. Nu purtau laei nici un fel de 

document. Buzunarele copiilor erau tot timpul pline cu pietricele și diverse alte obiecte adunate din jurul lor. 

Fiecare  dintre acestea aveau o anumită însemnătate, stabilind locatia și dotarea inamicilor. 

Totodată, acești copii, care în vreme de razboi nu mai aveau parte de caldura sufleteasca a parintilor, 

auavut un puternic impact sufletesc asupra soldatilor, reusind cu inocenta lor sa intareasca sentimentul patern 

al soldaților, motivându-i să lupte gândindu-se la copiii lor de acasă. Unii dintre acești copii au fost chiar și 

adoptați de către soldați. În susținerea acestei afirmații prezint cazul real al copilului de trupă Serioja 

(Aleșcov) Șîșkin. Copoilul orfan Serioja, a fost găsit de  un regiment al Armatei Ruse. La numai 6 ani copilul 

a fost integrat în rândurile soldaților din Regiment. Aici a primit sarcini foarte clare cum ar fi minimul de 

ingrijire al soldaților răniti, cât și distribuirea corespondenței. Pentru Serioja armata a devenit singura lui 

casă, implicăndu-se foarte activ, reușind astfel să depisteze un grup de spioni nemți in jurul garnizoanei. 

Alături de soldați copilul a participat la bătălia pentru Stalingrad și a mers cu Regimentul până în Polonia. În 

26 aprilie 1943, cel mai mic soldat,Serioja (Aleșcov) Șîșkin la vârsta de 6 ani  a fost medaliat ,,Pentru merite 

în luptă”. 

Cu inocența sa copilul a intrat în inimile tuturor soldaților din Regiment, insă pe a  comandantului de 

regiment a cucerit-o complet, astfel că acesta l-a adoptat pe Serioja. Ajuns la adolescență acesta urmează 

cursurile Liceului militar Suvorov Tula. Își dedică întrega viață luptei împotriva criminalității.  

Toată această poveste de viață a fost adusa atenției publicului larg în filmul Soldatik (Soldier Boy), în  

regia Viktoriei Fanasiuntina. 

 
Serioja (Aleșcov) Șîșkin 1943 



Ca și conluzie a celor arătate mai sus  mă întreb de ce Armata nu ar reînvia instituția sau obiceiul 

sănatos, dacă se poate spune așa, al, ,,Copilului de Trupă”? 

Copii sărmani și nedoriți ce provin din familii fără posibilități financiare sau destrămate, copii orfani, 

ar trebui luați de pe drumuri și integrați în programe subordonate noțiunii ,,Copilului de Trupă,,. 

Din nefericire încercarea Ministerului Apărării de a reînvia această tradiție nu s-a soldat cu un succes. 

Consider că, oportun ar fi ca atât Armata cât și Biserica, facând front comun ar putea asigura succesul acestei 

idei. O conlucrare între cele două instituții  esențiale: Armata și Biserica ar putea să meargă mână în mână, 

punîndu-se astfel umărul la reclădirea unei identități naționale, pe baza unei educații patriotice, centrate pe 

seriozitate, muncă cinstită și dragoste față de țară. 

Astfel copiii pe care nimeni nu-i vrea, care nu sunt o povară socială, ci un diamant neșlefuit și plin de 

țărînă, din momentul în care a fost ridicat, spălat și șlefuit cum trebuie, începe să strălucească pe cerul 

Europei. 
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PARTEA III. 

TRANSFORMĂRILE ÎN ARTA MILITARĂ CA RĂSPUNS  
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RESPONDING TO RUSSIA IN A MULTI - THREAT WORLD: 

SOUTHEASTERN FLANK 
 

Petru MIHALCEA198 

 

Abstract: Eastern Europe has become the main arena of disputes between the US / NATO, the EU 

and the Russian Federation in recent decades. Starting with an economic confrontation, which escalated in 

the use of force by the Russian Federation against its neighbors and continuing with divergences in the 

Middle East and the Caucasus. The article highlights the causes of these events and the sectors in which 

NATO / EU were overtaken by Russia. Moreover, it comes with some conclusions and proposals that could 

mitigate the tendency of the Russian Federation to use brute force to maintain its supremacy over the region. 

Keywords: Russia, strategy, conflicts, Turkey, EU, energy, Black Sea 

 

Abstract: Europa de Est a devenit principal arenă a disputelor dintre SUA/NATO, UE și Federația 

Rusă în ultimele decenii. Începând cu o confruntare economică, care a escaladat în utilizarea forței de către 

Federația Rusă împotriva vecinilor săi și continuînd cu divergențe în Orientul Apropiat și Caucaz. Articolul 

scoate în evidența cauzele acestor evenimente și sectoarele în care NATO/UE au fost devansate de Rusia. 

Mai mult, vine cu unele concluzii și propuneri care ar putea atenua din tendința Federației Ruse de a 

recurge la forța brută pentru a-și menține supremația asupra regiunii. 

 

Introduction. The end of the Cold War and dissolution of the USSR redraw the entire Europe map. 

The soviet incorporated states gained independence and freedom to have their own political agenda. 

However, transitional ‘peaceful process’ collapsed in some countries in a protracted conflict due to regional 

separatism and disagreement between belligerent parties. Russia’s strategic interest is to bloc regional 

interference of the EU and NATO that will drive out its influence and consequently, possibility to reassure it 

as regional and global power. Moreover, the Black Sea remain a key entry point for Russian confrontation 

with EU and NATO, and the Crimea peninsula its far post. As a result, Russia implemented a hybrid strategy 

that mixed military and non-military tools of state power with rogue interest of the local oligarchs.A 

coordinated cooperation between Russia and West through an open dialog around the South-Eastern Flank 

will avoid a future threat of use of force by the Russian Federation in the region. The enhancement of the 

military presence along South-Eastern Flank will ensure the security of its members. The cohesion within the 

NATO and EU members must be strengthen through political consensus that will hinder Russian intent to 

confuse Western. 

How Russia pursues its goal inrelations to West? Focus on strengthening defense. Relations 

between Russia and West perceived through US threat windownever changed Russian foreign policy 

orientation. Following Yeltsin policy, Putin was very persuasive with the true goal of his overarching foreign 

policy aims: he aimed to end American global dominance and to switch from a “unipolar” world order to a 

‘multipolar’ [7]that will allow restoring Russia’s prior global powerrecognition[2]. He claimed NATO and 

EU as threats for Russian dominance in its neighborhoods [12]. As a result, to weaken and break the 

cohesion between the U.S. and NATO’s European members became primary goal.Even though, during the 

90’s West perceived Russia as a liberal democratic country and cooperation between them were fruitful on 

the security issues on Europe, Russia conducted a foreign policy oriented toward its reassertion as a great 

power, both regionally and globally. Therefore, every time when Wester powers ignored Russian position on 

international relations it was keen to use force to assure its freedom and independence on security or 

economic choices. The 1999 Russian paratroopers march on Pristina airport, during the Yeltsin government 

was just to show its commitment to conduct independent political agenda yet[3], trying to work with NATO 

and establish a relationship with it.The most important aspect of such relationship to consider is that Putin’s 

foremost concern was the loss of control over Russia’s ‘near abroad’ sphere of influence[6].To achieve its 
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goal Russia followed some objectives: shaken Western cohesion, maintain Russian control over ‘Near 

Abroad’ states, returning Russia to the status of a global power shaping the international system.   
To reach first goal Russia targets the Eurosceptic parties, by financing. Marine Le Pen in France is the 

most ostentatious example, but there are numerous others [1]. The second way is the Putin’s policy to try to 

negotiate on a bilateral basis with individual states. Such policy will slow the sanction burden on Russian 

economy. 

The last but not least, is his attempt tointerfere in the Western political systems and information space 

with the goal to break Westerners’ trust in democratic governments. The aim is to undermine the trust on 

particular candidates or to defeat in election race [11]. In a 2016 statement, Putin claimed that ‘Even in the 

so-called developed democracies, the majority of citizens have no real influence on the political process and 

no direct and real influence on power’, striking to spread negative trends in the West. Furthermore, such 

precedents Putin exploited bycompromising elections, supporting extremist candidates, and through 

aggressive information operations stoke separations and mistrust within Western societies. 

Maintaining Russian influence over the former soviet countries is at utmost importance for Putin [2]. 

There are several ways to reassure its ‘historical right’ over the region, however, the hybrid tactics  applied 

the last decades worked to reject EU and NATO interference in the region. Moreover, the artificially 

maintained frozen conflict support its military presence that is a strong argument against central governments 

of the hosting countries. 

As mentioned before, the reassurance of Russia as a great global power is the most important Putin’s 

objective in relation with West. Russia conducts a foreign policy based on its hard power. Nevertheless, its 

economic constraint do not allow huge military footprint abroad. Consequently, Russia chose the tactic of 

small group presence that will project its ability to interfere in different regions. The main weakness of such 

tactic remain to be Eastern flank exposed to such actions. 

Why are important Russia and Turkey relations for the Black Sea area? Cohesion of NATO and 

EU members. Another key aspect is Russian confrontation with Turkey in Caucasus region and Syrian war. 

NATO guarantee is valuable for Turkey but is prone to hinder Allied initiatives and is systematically 

balancing relations between Russia and the West that give Russia an opportunity to crack NATO and EU 

unity. Due to Turkey’s disagreements with the US and Europe on several issues and the necessity to advance 

Turkish goals in Syria (where Russia is the dominant power), Ankara has been balancing its Alliance 

relations with deepening diplomatic, economic, energy, and military ties with Moscow. Putin’s establishment 

of a long-term air and naval base in Syria was the first significant step in this effort [5]. He has also been 

cultivating the leaders of other states that were formerly Soviet clients and partners [6]. In addition, he has 

recently added to the list by deploying Russian mercenaries (at least) in Venezuela and solidifying an entente 

with Iran that Soviet Union never had [10]. 

There are two major confrontation between Russia and Turkey: Caucasus and Middle East. The 

Caucasus gave Putin a clear victory. There Russia achieved several objectives: maintain Russian influence in 

southern ‘Near Abroad’, secured a military foothold with a force of 1960 troops for next five years, despite 

its effort Turkey presence in the region was denied[9], the Armenian defeat will promote a pro-Russian 

leader to take power in Yerevan [4]. Consequently, Turkey failed to cash in its military success for long-term 

gains. Putin brokered agreement confused Turkey. However, Armenia had no choice, Russia is the only 

strategic ally, and its military base did not gave any advantage for Armenia. Putin sacrificed the good will 

and trust in Armenia by failing to come to its aid and then imposing this humiliation on it. On the other hand, 

Russia will be able to control the old trade routes. If Putin rallied around his Armenian allies, he could 

change the Azerbaijani gains, but the outcome would move Azerbaijan firmly into the Turkish camp [13]. 

Russia played its own game and returned its influence in Caucasus repelling Turkey and, thus, NATO. 

Russia diplomatic maneuver secured the Azerbaijan cooperation, furthermore agreed on peacekeeping 

force from Russian Federation forces only. The one can say that Nagorno-Karabakh conflict concluded on 

Russia’s terms, however, there was no other way because of Russian possible intervention. The experience 

gained during the lasting frozen period pushed Azerbaijan to agree on Russian terms. Moreover, for the Azeri 

president is a clear victory that strengthen internal position.Turkey remain the key NATO actor in the region 

to counter Russia, thus, diplomatic and economic options seems to be the best choices.  



Conclusions: It is worth to say that Russia did not change its foreign policy in relation with 

international partners. It was a continuous quest to find the proper way to re-establish its lost greatness. 

Moreover, the last decade Russian activity in the Black Sea region extended its buffer zone securing its 

control over the Near Abroad region. Russia was able to cope with the consequences even after the Crimea 

annexation, being able to stand its positions in Caucasus and Middle East. In its confrontation with the West 

the primarily goal was to preserve the control over the ‘Near Abroad’ region while rejecting EU and NATO 

interference. In the same time, the reassurance as a global power in a multipolar world follows a tactic of 

small military force presence in the conflicting regions while engaging indirectly US and other actors. 

NATO and EUshould take rapid decisions to temper Russian will to use force. The increase of 

military presence in the country as Romania, Bulgaria, and Poland will strengthen security on Eastern 

borders. The political compromise between US and Turkey will change the security balance in the Black Sea 

region and will increase NATO cohesion. The increase of the democratic rule of law in Eastern Partnership 

countries will prevent Russian interference in their internal affairs. In relation with Russia, West must obey 

the compliance with international laws, and maintain and reinforce sanctions. 
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             Rezumat: Noul context economic şi social-politic din ţară, precum şi actual dinamică a relaţiilor 

militare şi politice din Europa impugn cu necessitate o reevaluare a principalelor problem teoretice şi 

practice ale apărării intereseloe şi valorilor naţionali.  Pentru aceasta trebue să investim în îzestrare 

imediată şi de perspectivă a armatei, precum şi o pregătire adecvată a comandamentelor, statelor majore 

precum şi trupelor. 

             Cuvinte cheie: Pregătirea pentru luptă, pregătirea operativă, pregătirea tactică. 

 

Summary: The new economic and socio-political context in the country, as well as the current 

dynamics of military and political relations in Europe, call for a reassessment of the main theoretical and 

practical issues of defending national interests and values. For this we must invest in the immediate and 

prospective endowment of the army, as well as an adequate training of the commands, the staffs and the 

troops. 

 

Simpla constatare, privind căreia studiul și exersarea sistematică și intensă a domeniilor artei mlitare 

sunt   prioritare si determinate in desfășurarea cu succes a profesionalizării pregătirii cadrelor și a 

comandamentelor noastre militare 

Studiate cu atenție, analizate cu profunzime și dupa decantarea lor în conștiință, în actul trăirii 

emoționale, purtate adînc în sufletul tuturor celor care au participat direct sau nemijlocit în acțiunile de luptă 

în care structurile de forță ale Republicii Moldva, împreună cu populația au dat numeroase jertfe și au 

asigurat independeța, suveranitatea si existență țării noastre, se constituie în factor primordial și pentru 

perfecționarea desfășurării pregătirii strategice, operative si tactice, astfel încât și in aceste domenii de 

referință să obținem o adevărată profesionalizare a pregătirii pentru lupta a cadrelor, comandamentelor și 

unităților. 

În ansamblul direcțiilor principale de efort ce servesc acest scop, considerăm că se înscriu și 

următoarele: 

1. Pregătirea de specialitate a cadrelor la toate eșaloanele rămâne domeniul în care trebuie să se facă 

cea mare și mai intensă invenstiție de efort și trup, manifestarea unei neslăbite  atenții din partea 

comandanților și a statelor majore, precum și îmbunatațirea bazei materiale necesare.  

În acest context, subliniem numai câteva aspecte distincte și anume: 

a) Programe unice de pregătire profesională a cadrelor; 

b) Se impun noi, stăruitoare și perseverente eforturi pentru a asigura pregătirea cadrelor cât mai 

completă şi cu adevărat la nivel cerințelor luptei moderne, în caz contrar, condițiile ce   s-ar crea nu pot fi 

valorificate în acest scop (exemplu acțiunile structurilor de forță ale Ucrainei în vederea menținerii 

integrității teritoriale, Crimeea, Lugansk și Donets). 

 c) Programele de pregătire a cadrelor și comandamentelor sunt numai o parte a acestui proces 

complex. Pentru a fi realizate sînt necesare cel puțin cîteva alte condiții fundamentale, și anume: 

- cadre care să dispună de capacitatea autentică de a desfășura procesul de pregătire, de a preda și a 

conduce pregătirea de comandament. 
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3 Soldat clasa III, anul 1, specialitatea conducerea subunităților de infanterie, Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”. 

 



- experiența acumulată, fapt ce influințează o didactică de profil, metodici și tehnologii proprii 

fiecărei discipline etc. 

 Pregătirea operativa a comandamentelor urmărește cunoașterea de către acestea a pricipiilor doctrinei 

militare, a concepției de ansamblu cu privire la apărare valorilor Republicii Moldova prevăzute în 

Constituție, a factorilor care determină desfășurarea și deznodămintul războiului, a celor mai noi date 

furnizate de știința militară.  

 În cadrul acesteia, tematicile trebuie orientarea spre aprofundarea modalităților de trecere a armatei 

de la starea de pace la cea de  război în timp cât mai scurt și nicidecum cum armata Ucraineana în faza 

inițială a conflictului. 

Desfăşurarea antrenamentelor  forţelor şi mijloacelor, adoptarea  dispozitivelor de apărare sau chiar 

de acoperire a frontierii de stat în baza Planului de acoperire a frontierii de stat (atribuţia Guvernului 

Republicii Moldova prin intermediul Ministerul Apărării), organizarea unei apărări ferme şi dîrze a spaţiului 

aerian şi terestru, asigurarea unui caracter dinamic apărării, cucerirea şi menţinerea iniţiativei, în vederea 

respingerii oricărei agresiuni. 

O deosebită atenție trebuie acordată problemelor care privesc acțiunile duse în vederea acoperirii 

frontierii de stat (fapt ce nu s-a realizat de către Ucraina și actualmente separatiștii din Lugansk și Donetsk 

sunt asigurați cu tot potențialul necesar pentru desfășurarea acțiunilor de luptă, respectiv: personal, tehnică, 

armament, echipament etc.) împotriva trupelor agresoare, lupta împotriva adversarului aerian, grupărilor de 

cercetare-diversiune, aeromobile, desant, blindatelor, mijloacelor de lovire de înaltă precizie și a mijloacelor 

războiului electronic și psihologic, precum și elementelor teroriste din exterior și interior. 

Toate nu se pot realiza decît în condiţiile unor programe de pregătire de comandament 

corespunzătoare,  prin forme şi activităţi planificate şi desfăşurate în cele mai bune condiţii şi cu asigurarea 

bazei materiale necesare, alături de care munca individuală, iniţiativa ceatoare, liberul efeot personal pentru 

pregătire se impune cu necesitate. 

Deşi nu spunem o năutate, considerăm totuşi necesar să insistăm asupra faptului că pregătirea 

comandamentelor în marile unităţi şi unităţi nu o putem reduce numai la pregătirea individuală a cadrelor, dar 

să pregătim ofiţerii prin desfăşurarea antrenamentelor de comandament şi stat major, duble, în teren cu 

soluţionarea celor mai ipotetice situaţii dat fiind faptul că aceasta este un proces complex care impune o 

preocupare muniţioasă, cu pricepere şi devotament, toate aceste aspectesunt desigur incomparabil mai 

important, mai necesar şi mai eficient decît a lăsa ca activităţile de pregătire să se desfăşoare formal sau să nu 

se desfăşoare deloc.  

2. Apreciem că o altă direcţie de efort şi acţiune conjugată a cadrelor şi comandamentelor constă în 

studierea artei militare în întreaga ei compexitate, cantonarea într-un domeniu sau altul al acesteia fiind de 

natură să reducă şi chiar să anuleze, în multe privinţe gîndirea, capacitatea de analiză şi sinteză, actul de 

concepţie, ca şi pe cele de decizie şi executare. 

3. În pregătirea strategică, operativă și tactică se impun măsuri urgente pentru a se asigura ca 

informația să fie la dispoziția cadrelor, nu trunchiată, nu prelucrată, în sensul și în scopul dorit de o anumită 

persoană sau de un anume organism, ci așa cum este ea - strict  autentică -, scop în care sursele primare de 

informație trebuie puse la dispoziția cadrelor și comandamentelor. Numai astfel se va putea asigura pregătirii 

noastre, în primul rînd o deschidere cu caracter acționabil. 

4. Perfecționarea formelor acțiunilor militare în condiții restrictive ce se aplică, de fapt, în toate 

armatele moderne, va trebui sa se studieze constant activitățile de pregătire strategică, operativă și tactică, pe 

baza analize, sintezei, și generalizării invățămintelor și a concluziilor rezultate în desfășurarea acțiunilor de 

luptă duse și în curs de desfășurare, studiul aprofundat al conflictelor care furnizează numeroase concluzii şi 

învăţeminte cu privire la pregătirea și ducerea acțiunilor de luptă în actualitate, inclusiv cu privire la lupta de 

gerilă urbană şi împotriva teroriştilor, studiul amănunţit şi exersarea la antrenamente experienţa altor armate. 

La fel, mai notăm și faptul că marile operații au fost pregătite prin jocuri de război, exerciții de 

comandament și stat major în teren și exerciții pe hartă. 

Problematica perfecționării formelor acțiunilor de luptă, în cadrul activităților ce vizeză pregătirea 

cadrelor, comandamentelor și trupelor este de maximă complexitate. Insistăm numai pe cîteva aspecte cu 

caracter de mare necesitate și urgență cum sunt: 



- Înlăturarea formalismului, a simplificărilor care s-au manifestat și se admit în studiul şi stabilirea 

măsuriloe de contracararea loviturilor de orice gen; 

- Pregătirea tuturor comandamentelor și trupelor pentru lupta de gherilă urbana, împotriva 

separatiștilor și teroriștelor. 

5. Perfecționarea activității statelor majore în condiții de luptă impune, de asemenea, o atenție 

deosebită și planificare temeinică. Ne referim, în principal la următoarele aspecte: 

- necesitatea asigurării unei permanente capacităţi de luptă a unităţilor prevăzute în planurile 

intervenţie la obiectivele (zonele)  ce se impun de acoperit; 

- pregătirea luptei în timp scurt și trecerea la îndeplinirea misiunilor;  

- ținerea evidenței forțelor și a mijloacelor pe obiecitve și misiuni;  

- ţinerea la curent (pe ore şi minute) a registrului evidenţei acţiunilor de luptă; 

- asigurarea legăturilor de transmisiuni și a rezervei necesare refacerii acestora; 

- apărarea necondiționată a obiectivelor proprii: comandamente, puncte de disclocare permanenete și 

posibilitatea de a ridica trupele şi stocurile în vederea plecării la misiune, depozite, ect.; 

- evidenţa armamentului, muniţiei (patrimoniului) şi manifestarea preocupării pentru consumul 

strictnecesara materialelor. 

6. În pregătirea tactică a subunităţilor, considerăm că modificarea şi îmbunătăţirea procesului de 

instruire a trupelor trebuie să corespundă necesităţilor şi posibilităţilor de acţiune pe cîmpul de luptă, în acest 

sens se impun aplicarea unor procedee şi metode adecvate de organizare şi desfăşurare a pregătirii trupelor, 

fapt ce se desfăşoară tot mai redus. 

Din practică rezultă că într-o zi şi o noapte un pluton de infanterie poate fi pregătit în mod satisfăcător 

să execute anumite acţiuni şi chiar şă îndeplinească o anumită misiune de luptă, şi nu în poligoane dar în 

punctele de dislocare permanentă.  

Concluzie: În concluzie, afrmăm cu certitudine că pregătirea tactică și operativă sa-r executa cel 

puțin de două ori ziua și noaptea în fiecare săptămână subunitățile, unitățile și marile unități 

(comandamentele şi statele majore) s-ar pregăti mult mai bine și s-ar realiza o mai bună și mai rapidă 

coeziune pentru luptă. 

Respectarea succintă a unora dintre direcțiile de efort și acțiune pentru continuarea perfecționare a 

pregătirii strategice, operative și tactice, chiar fără a ne referi la aplicațiile și antrenamentele de stat majore, 

atestă faptul,că şi în acest domeniu perfecționarea se impune cu necesitatea. 
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Abstract: Conflictele militare de la sfârșitul secolului XX – începutul secolului XXI ne demonstrează 

faptul că asistăm la declanșarea unei noi faze în organizarea și desfășurarea acțiunilor militare. Necătând la 

faptul că rolul decisiv în nimicirea inamicului este realizat de loviturile masive cu rachetele și atacurile 
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aeriene, întrebuințarea Forțelor Terestre nu și-a pierdut actualitatea. Totodată acțiunile militare în 

condițiile moderne poartă un caracter local pronunțat, accentul principal fiind pus pe întrebuințarea 

artileriei, aviației și formațiunilor tactice de arme întrunite. Scopul acestora constă în executarea controlului 

asupra localităților, resurselor, comunicațiilor și cuprind o combinare a acțiunilor clasice cu cele 

asimetrice. Accentul este pus pe cucerirea inițiativei în confruntarea informațională și mobilitatea acțiunilor.  
Cuvinte cheie: Conflict armat, lupta armată, formațiuni tactice, formațiuni paramilitare, confruntare 

informațională. 

 

Abstract: The military conflicts from the end of the 20th century - the beginning of the 21st century 

show us that we are witnessing the beginning of a new phase in the organization and development of military 

actions. Despite the fact that the decisive role in destroying the enemy is achieved by massive rocket strikes 

and air attacks, the use of Land Forces has not lost its relevance. At the same time, the military actions in the 

modern conditions have a pronounced local character, the main emphasis being placed on the use of 

artillery, aviation and tactical formations of combined arms. Their aim is to control the localities, resources, 

communications and includes a combination of classical and asymmetric actions. The emphasis is on 

winning the initiative in the informational confrontation and mobility of actions. 

 

Fizionomia conflictelor militare desfășurate după 1991 ne demonstrează că tot mai multe state sunt 

interesate de a participa nemijlocit la procesele de gestionare a crizelor internaționale, deasemenea la 

operațiile de stabilitate și sprijin. Ca rezultat se mărește aria preocupărilor pentru a crea forțe cât mai 

adecvate acțiunilor la distanțe mari. 

Operațiile militare din Afganistan (2001) și cele din Irak (2003) au demonstrat că în teatrul de acțiuni 

militare, pe lângă forțele militare regulate acționau și alte forțe – a statelor din coaliție.      

Structurile  militare  nu  mai  operau  singure. Specificitatea luptei împotriva terorismului a impus ca 

acţiunile militare să fie pregătite şi susţinute de forţele destinate de agenţiile  guvernelor  statelor  

participante,  reprezentanţii organismelor internaţionale, agenţii nonguvernamentale şi alte structuri speciale 

[1]. 

Începutul secolului XXI aduce unele precizări în arta militară legate de revederea unor priviri și 

concepții asupra întrebuințării forțelor armate și modului de ducere a acțiunilor militare. Opiniile analiștilor 

militari variază asupra modului în care se v-a desfășura confruntarea modernă. În prezent există cel puțin trei 

viziuni referitor la fenomenul sus menționat:prima - confruntarea v-a include un șir de acțiuni de cercetare de 

luptă și incursiuni; a doua - în conflictele actuale își vor găsi locul în continuare luptele, bătăliile și 

operațiile;a treia - totul v-a fi decis în cursul operațiilor speciale (contraterorism, de stabilitate). 

Experiența confruntării armate de la începutul secolului al XXI ne demonstrează tendința pronunțată 

de dispariție a hotarelor dintre conflictul armat intern, agresiunea din exterior și combaterea terorismului 

mondial. 

În aceste condiții, studiul tendințelor în dezvoltarea procedeelor de ducere a acțiunilor de luptă de 

către formațiunile tactice în conflictele militare moderne (operațiilemilitare) și aplicarea acestora în timp util 

în practica trupelor suntrelevante și actuale. 

Analiza conflictelor militare desfășurate în a doua jumătate a secolului XX – începutul secolului XXI 

ne demonstrează că acestea au fost preponderent de intensitate joasă.  

În conflictele de intensitate joasă rezultatul luptei depinde de acumularea de succese tactice. 

Procedeele de acțiuni folosite de către părțile beligerante vor combina acțiuni dihotomice și asimetrice. În 

acest caz la partea cea mai slabă vor prevala ultimele. 

Astfel specificăm un șir de caracteristici specifice conflictelor moderne de intensitate joasă, după cum 

urmează: 

- lipsa unei linii continuie de contact a părților beligerante; 

- incertitudine informațională; 

- lipsa localizării clare în timp; 

- întrebuințarea formațiunilor regulate și neregulate; 

- combinarea acțiunilor la contact cu cele fără contact; 



- procedee teroriste de ducere a războiului; 

- creșterea rolului formațiunilor tactice. 

Cu toate acestea, este necesar de specificat faptul, că odată cu începutul secolului XXI, într-o mare 

măsură s-a schimbat și fizionomia luptei armate. Lupta armată, ca element primordial al conflictului armat, 

este guvernată de legi obiective, principii specifice, care acţionează independent de voinţa oamenilor.[1]În 

astfel de condiții trupele trebuie să fie gata pentru ducerea războaielor și conflictelor militare contemporane 

folosind procedee de acțiuni atât clasice cât și asimetrice. În acelaș timp comandamentelor militare li se 

înaintează cerințe sporite în deținerea abilităților ce țin de activitatea analitică și capacitatea de a adopta 

decizii nestandarte. 

În ultima perioadă tot mai frecvent se observă o reorientare semnificativă a atitudinilor doctrinar-

militare. În special se manifestă atitudinea față de forțele oponente. În viziunea specialiștilor militari din 

occident, se urmărește clar schimbarea priorităților de la contracararea terorismului internațional la 

confruntarea deschisă între forțele oponente. În acelaș timp, conform acestora, deținerea de către unele state a 

armei nucleare duce la riscuri sporite spre o confruntare armată deschisă. În consecință, părțile opuse, în 

opinia acestora, cel mai probabil vor tinde spre realizarea obiectivelor propuse fără a recurge la starea de 

război. Întrebuințarea mijloacelor luptei armate în astfel de condiții se va face prin combinarea impactului 

asupra inamicului cu mijloacele informaționale, economice, diplamatice. [2] 

Conflictele militare contemporane sunt caracterizate de o serie de trăsături calitative, care parțial au 

avut loc și în trecut, însă în prezent au un impact mai pronunțat asupra parcursului și rezultatului acestora. 

Astfel, tot mai frecvent se estompează hotarele dintre pace și război. Confruntarea informațională se dezvoltă 

în direcția îmbunătățirii a procedeelor de influențare atât asupra formațiunilor militare ale inamicului, cât și 

asupra populației din zona de interes. Atingerea scopurilor de către părțile aflate în conflict în mare măsură 

depinde de cucerirea și menținerea superiorității în spectrul virtual. În astfel de condiții se crează artificial o 

situație de criză în zona conflictului militar, care duce la slăbirea adversarului. În condițiile respective 

formațiunile tactice de arme întrunite pot fi întrebuințate în cadrul strategiei acțiunilor limitate. Acțiunile 

respective reprezintă teoria și practica pregătirii și întrebuințării contingentelor limitate a Forțelor Armate în 

teatrele de acțiuni militare îndepărtate pe timp de pace în scopul apărării intereselor naționale [3]. 

Astfel de model a fost întrebuințat de către Federația Rusă în Siria. Producerea loviturilor de către 

forțele aeromobile ruse asupra militanților „Statul islamic” (organizație teroristă interzisă în Rusia) a 

favorizat forțele guvernamentale ale Siriei să readucă situația în folosul său, iar întrebuințarea subunităților 

poliției militare a Forțelor Armate ale Federației Ruse – pentru a asigura siguranța populației locale și pentru 

a menține ordinea publică [8]. 

Una din problemele pregătirii acțiunilor de luptă în condițiile unui conflict armat o constituie 

dificultatea analizei multilaterale a inamicului. Experiența pregătirii și desfășurării acțiunilor militare ne 

demonstrează că trupeleguvernamentale, care practic dețin permanent superioritatea atât în înzestrarea 

tehnică cât și în pregătirea calitativă în vederea luptei, nu întotdeauna reușesc în lupta armată cu formațiunile 

paramilitare. Motivul principal constă în metodele asimetrice întrebuințate de către grupările paramilitare și 

susținerea, în majoritatea cazurilor, a acestora de către populația locală. În cazul în care insurgenții treceau 

din careva motive la procedeele de ducere a acțiunilor de luptă caracteristice Forțelor Armate regulate, sau 

erau lipsite de loialitatea populației locale, de regulă, sufereau înfrîngere. Astfel, la începutul anilor 1970 

gruparea „Tigrii eliberării Tamil Ilama” a declanșat lupta armată împotriva autorităților constituționale și 

poliției din Șri Lanka. Pe parcursul conflictului, care a durat mai mult de 15 ani, părțile adverse obțineau 

succes alternativ, dar în cele din urmă rebelii au fost învinși. Principalul motiv al eșecului grupării respective 

consta în încercările acestora de a acționa ca o armată regulate, avînd o structură rigidă a organizării 

formațiunilor armate și utilizrea tehnicii grele, ceia ce a dat imediat un avantaj forțelor guvernamentale, care 

erau mai bine pregătite pentru astfel de acțiuni. O altă greșeală a separatiștilor a fost cruzimea excesivă, care 

în final a dus la pierderea sprijinului unei părți semnificative a populației locale [4]. 

În conflictele armate contemporane părțile adverse (guvernamentale și neguvernamentale), de regulă, 

se bucură de sprijinul altor state (coaliții de state). De multe ori acestea din urmă, de fapt, în mod explicit sau 

implicit devin ca forțe adverse a conflictului. Acțiunile formațiunilor neguvernamentale reprezintă doar 



partea externă a conflictului armat, un instrument pentru realizarea obiectivelor politico-militare ale statelor 

cointeresate. Astfel, ca scopuri reale a prezenței ilegale a trupelor străine în zona conflictului militar pot fi: 

- sprijinirea grupărilor armate ilegale; 

- răsturnarea guvernelor legitime ale țărilor; 

- controlul surselor energetice. 

Analizând succinct acțiunile militare desfășurate în ultima perioadă între formațiunile militare 

regulate cu forțele teroriste sau insurgente (Cecenia, Irak, Afganistan, Siria ș.a.) afirmă că succesul a fost, în 

majoritatea cazurilor, de partea forțelor armate guvernamentale. Necătând la aceasta, formațiunile armate 

neregulate (teroriste sau insurgente), posedând, de regulă, de o motivație puternică, cunoscând la perfecție 

condițiile fizico-geografice a raioanelor acțiunilor de luptă, folosind loialitatea populației locale, sprijinul 

financiar, tehnic, informational și juridic din partea unor state influente, care nu participă nemijlocit în 

conflictul armat, pot depăși, conform posibilităților sale, forțele guvernamentale. Exact în aceiași ordine de 

idei, și posibilitățile de luptă ale trupelor de miliție, care acționează de partea forțelor guvernamentale sunt 

adesea mult mai înalte, comparativ cu posibilitățile unităților militare regulate. Astfel, pe timpul conflictului 

armat din Siria din 2011 până în prezent, în viziunea multor specialiști militari, cele mai bune rezultate în 

acțiunile militare desfășurate de partea trupelor guvernamentale au fost demonstrate de gruparea „Forțele 

Tigrului” [9]. De asemenea, în majoritatea cazurilor, au acționat cu succes de partea forțelor guvernamentale 

siriene, formațiunile militare ale Corpului Iranian de pază a revoluției islamice. Majoritatea forțelor 

guvernamentale, din cauza lipsei insuficiente în personal, dispersării forțelor și mijloacelor, stării moral-

psihologice scăzute a personalului, pierderilor mari și neînțelegerea scopurilor și misiunilor luptei armate, 

adesea erau antrenate pentru îndeplinirea misiunilor secundare. 

O problemă ce ține de întrebuințarea formațiunilor tactice de arme întrunite în conflictele armate 

contemporane continua să fie necesitatea atragerii unui număr semnificativ de forțe și mijloace din cadrul 

subunităților luptătoare pentru paza obiectivelor militare și de stat, comunicațiilor importante, raioanelor de 

dispunere a grupărilor genurilor de arme și forte speciale. Aceasta duce la lipsa unei linii bine definite și clare 

de contact între părțile aflate în conflict și posibilitatea pătrunderii către acestea a grupelor de cercetare-

diversiune și celor teroriste, precum și dificultatea determinării caracterului posibil de acțiuni a inamicului. 

Spre exemplu, către anul 1981 aproximativ 40 % de forte și mijloace a Contingentului Limitat al Trupelor 

Sovietice în Afganistan executau serviciul pentru paza zonelor importante, comunicațiilor, obiectivelor de 

importanță de stat și militare, erau antrenate în amenajarea punctelor de dislocare, cu alte cuvinte îndeplineau 

misiuni a activității cotidiene a trupelor, asigurând securitatea și paza structurilor guvernamentale afgane 

[10]. 

Cu probleme similare, ulterior, s-au ciocnit și formațiunile tactice de arme întrunite din compunerea 

Forțelor Terestre ale Federației Ruse pe timpul îndeplinirii misiunilor de luptă în operațiunea antiteroristă în 

Caucazul de Nord. La fel și trupele coaliției occidentale conduse de SAU în Irak (2003) au destinat pînă la 50 

% de forte și mijloace din cadrul forțelor luptătoare pentru asigurarea propriei securități. 

Dispersarea impusă a forțelor și mijloacelor ducea la aceia că necătând la superioritatea avută în forte 

și mijloace, nu întotdeauna se reușea crearea grupărilor de trupe (forțe) în componența, care ar permite 

îndeplinirea misiunii de luptă concrete, sau aceasta necesita eforturi sporite. 

În conflictele armate contemporane, în scopul amplificării posibilităților de luptă a grupărilor de trupe 

(forțe) sunt pe larg folosite Companiile Militare Private (CMP). Astfel, în unele state dezvoltate din lume 

activează următoarele tipuri ale CMP: [2] 

- companiile (military provider companies), care oferă suport  tactic clienților pe timpul acțiunilor de 

luptă, inclusiv participarea nemijlocită în operațiile militare; 

- companiile de consultanță (military consulting companies), care oferă consiliere în diverse probleme 

de ordin militar; 

- companiile de logistică (military support companies), care se ocupă de asigurarea logistică a 

trupelor, întreținerea sistemelor informaționale și a sistemelor noi de armament; 

- companiile private de securitate sau companii de securitate (private security companies), ale căror 

activități includ gestionarea crizelor, evaluarea riscurilor, consultanța pe probleme de securitate, paza 



obiectivelor, asigurarea pazei de corp, executarea lucrărilor de deminare, instruirea subunităților armatei și a 

poliției. 

În condițiile actuale se extinde domeniul confruntării în conflictele militare și, în consecință crește și 

lista serviciilor furnizate de CMP privind asigurarea acțiunilor militare. În special, unele CMP deja pe timp 

de pace au început să desfășoare operații psihologice și operații în sfera cibernetică. 

Experiența ne demonstrează, că cota de participare a CMP în conflictele armate contemporane este în 

permanentă creștere. Spre exemplu, dacă în 1991, pe timpul debarcării trupelor (forțelor) SUA în Kuweit la 

50 militari activi le revenea 1 angajat din așa-numitele forte auxiliare, atunci la începutul celei de-a doua 

campanie din Irak, un angajat al CMP revenea deja la 10 militari activi [5]. Atragerea acestora pentru 

îndeplinirea misiunilor enumerate mai sus permite de a nu sustrage pentru executarea acestor funcții forțele și 

mijloacele Forțelor Armate și are un efect economic bine determinat, deoarece o parte impunătoare de 

cheltuieli destinate menținerii prezenței militare într-o anumită regiune a lumii poate fi încredințată altor 

organizații publice sau private, inclusiv cele străine. 

Experții militari consideră că în cursul conflictelor militare contemporane deținerea informației 

oportune, actuale, autentice despre inamic, forțele proprii și raionul acțiunilor de luptă, sunt la fel de 

importante ca și disponibilitatea mijloacelor de nimicire și protecție. În acest sens, misiunea privind 

dezorganizarea sistemelor de comandă și control și de asigurare multilaterală a acțiunilor și de protecție a 

forțelor inamicului devine o prioritate în cazul îndeplinirii obligatorii a măsurilor pentru protejarea sistemelor 

proprii de un impact similar. 

O creștere bruscă a posibilității de utilizare a informației a devenit esențială, pe de o parte, pentru 

nimicirea mai eficace a inamicului în cursul operației și îndeplinirii misiunilor de asigurare a acțiunilor și de 

protecție a forțelor (contracararea efectelor acţiunilor psihologice ale inamicului, inducerea în eroare a 

inamicului), iar pe de altă parte – pentru o creștere fără precedent a rolului confruntării informaționale, ca o 

formă a confruntării, desfășurate pe timp de pace, precum și în cursul unui conflict militar, concomitent cu 

lupta armată. 

Momentul principal în astfel de conflicte armate constă în crearea în țara adversă (de regulă, până la 

începutul ostilităților) a unei situații de haos politic și economic intern prin folosirea impactului operațiilor 

psihologice și de altă natură, precum și scoaterea din funcțiune la începutul conflictului militar a sistemelor 

de conducere cu statul, cu forțele armate, grupările de forță, a obiectivelor de infrastructură critică” [7]. 

În calitate de obiective a confruntării informaționale în cursul conflictelor militare pot fi populația, 

militarii, colaboratorii organelor de drept, membrii grupărilor paramilitare și a altor organizații care 

acționează de ambele părți. Aceasta se desfășoară prin intermediul mass - media, rețelelor sociale, diferitor 

mesageri pentru a crea o opinie publică pozitivă și a unui fon informational - psihologic favorabil, 

necesareîndeplinirii cu succes a misiunilor și atingerea scopurilor propuse. În consecință, calitatea și 

direcționarea informației, care este folosită în conflictele militare contemporane de către formațiunile 

militare, indiferent de rangul acestora, a devenit o măsură a capacității acestora de a supravețui și a-și realiza 

posibilitățile de luptă [6]. 

Ca o manifestare reală a confruntării informaționale este creșterea semnificativă a influenței opiniei 

publice asupra întrebuințării forței în rezolvarea conflictelor militare. Cu cât imaginea, prezentată de mass – 

media este mai dramatică, mai sângeroasă, afectează simboluri naționale, cu atât impactul loviturii este mai 

mare asupra populației și conducătorilor ei. Prin lovituri tactice executate la intervale mici și în locuri 

diferite, se mizează ca adversarul să renunțe la luptă, pe considerentul că este mult mai costisitoare, fără 

beneficii, care să o justifice [1]. La etapa actuală structurile de forță ale multor state sunt preocupate de 

dezvoltarea mijloacelor care permit reducerea nivelului rezultatelor letale în cazul impactului asupra 

persoanelor în cursul conflictelor militare – arme neletale. Se presupune, că utilizarea unor astfel de arme 

permite de a considera lupta armată ca fiind mai umană. 

În condițiile unui conflict armat este necesar de a lua în calcul asimetria evidentă a sistemelor de 

comandă și control, de cercetare, de război electronic, de asigurare material-tehnică a trupelor 

guvernamentale și a formațiunilor paramilitare, rezultate în urma nivelului diferit al înzestrării tehnice. 

Astfel, formațiunile paramilitare întrebuințează, de regulă, pentru conducerea forțelor sale legătura celulară, 

stații radio de putere mica, mijloace de legătură prin satelit de dimensiuni mici, diferite mesaje. [11] Cu toate 



acestea, în prezent, capacitățile majorității formațiunilor tactice din cadrul Forțelor Terestre a diferitor state 

(coaliții) nu permit ca să se asigure pe deplin perturbarea schimbului de informații sau denaturarea acesteia în 

timpul transmiterii în rețelele de legătură a formațiunilor paramilitare din cauza lipsei forțelor și mijloacelor  

corespunzătoare. 

În opinia experților militari, pentru a rezolva aceată problemă este rational: [2] 

- de a include în componența formațiunilor tactice de arme întrunite a Forțelor Terestre subunități de 

război electronic, cu dotarea acestora cu complexe care vor permite de a influența asupra mijloacelor de 

legătură celulară și prin satelit din dotarea formațiunilor paramilitare; 

- crearea grupurilor speciale de nivel tactic cu încredințarea misiunilor de monitorizare a schimbului 

de informații de către membrii formațiunilor paramilitare în diferite tipuri ale rețelelor sociale, mesageri, 

canalelor - telegram și inducerea acestora în eroare prin trimiterea mesajelor de dezinformare.  

Confruntarea în sfera informațională este pe deplin dezvoltată la etapa inițială a conflictului militar, 

înainte de a trece la procedeele militare de influență asupra inamicului. În acest caz, fluxurile de informații 

sunt supuse influenței distructive a părților oponente atât la sursă, cât și pe timpul transmiterii informației.  

Odată cu agravarea situației politico - militare și crearea amenințării militare, amploarea confruntării 

informaționale se extinde în scopul creării condițiilor favorabile pentru acțiunile în cazul declanșării unui 

conflict armat. În astfel de condiții: 

- se activează funcționarea tuturor tipurilor de cercetare; 

- în unele cazuri pot fi executate măsurile pentru nimicirea radioelectronică și de impact special 

asupra sistemelor de comandă și control ale inamicului; 

- se acordă o atenție sporită realizării măsurilor de mascare tactică; 

- odată cu începerea acțiunilor de luptă, se intensifică impactul asupra fluxurilor informaționale ale 

inamicului, se execută nimicirea prin foc a elementelor sistemului de comunicații, suport de navigație, de 

conducere automatizată cu trupele etc.   

Concluzii: Experiența conflictelor militare contemporane și a războaielor ne demonstrează că 

misiunile executate de către formațiunile tactice nu pot fi permanent aceleași. În fiecare caz concret este 

necesar de a acționa creativ, întrebuințînd șirețenia militară și măsurile pentru inducerea în eroare a 

inamicului. 

În conflictele militare contemporane întrebuințarea formațiunilor tactice este condiționată de: 

- dificultatea de a-și realiza pe deplin potențialul posibilităților de luptă; 

- îngreunarea obținerii informației oportune, actualizate și autentice despre inamic și analiza 

caracterului probabil de acțiuni a acestuia; 

- folosirea de către una sau ambele părți a procedeelor de luptă asimetrice; 

- prezența multor factori contradictorii care influențează la cursul și rezultatul acțiunilor militare. 

În baza studiului efectuat se propune pentru Armata Națională și Academia Militară a Forțelor 

Armate: 

- de a continua cercetările legate de întrebuințarea formațiunilor tactice în conflictele militare 

contemporane; 

- identificarea de noi forme și procedee eficiente de ducere a acțiunilor militare de către acestea; 

- introducerea acestor forme și procedee eficiente de ducere a acțiunilor de luptă în documentele 

doctrinare, în practica pregătirii trupelor, programele educaționale ale instituțiilor de învățămînt militar cu 

rezolvarea misiunilor tactice, bazate pe caracterul conflictelor militare contemporane.  
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Rezumat: Dat fiind faptul, că procesul informatizării are un caracter global, infrastructura 

informaţională şi de telecomunicaţii este supusă ameninţării atacurilor electronice care poartă un caracter 

transfrontalier, reieşind din aceste considerente securitatea informaţională prezintă o problemă pentru toată 

comunitatea mondială care are scopul protejarea şi asigurarea accesibilităţii, confidenţialităţii şi integrităţii 

informaţiei, prevenirea scurgerilor de informaţii, minimizarea efectelor negative ale evenimentelor ce 

reprezintă un pericol pentru securitatea informaţională. 

Cuvintele cheie: Securitatea cibernetică, sistemul informțional, riscuri și amenințări cibernetice, 

tehnologii informaționale ( IT), prevenirea,contracararea, strategia securității informaționale. 

 

Summary: Given that the process of computerization is global, information and telecommunications 

infrastructure is subject to the threat of cross-border electronic attacks, and therefore information security is a 

problem for the whole world community, which aims to protect and ensure accessibility, confidentiality and 

integrity of information, prevent leaks, minimize the negative effects of events that pose a threat to information 

security. 

 

Introducere. Dinamica tehnologiei informaţiei induce noi riscuri pentru care instituțiile trebuie să 

implementeze noi măsuri de control.Lucrul în reţea şi conectarea la Internet induc şi ele riscuri suplimentare, 

de acces neautorizat la date sau chiar fraudă. Dezvoltarea tehnologică a fost acompaniată şi de soluţii de 

securitate, producătorii de echipamente şi aplicaţii incluzând metode tehnice de protecţie din ce în ce mai 

performante. Totuşi, în timp ce în domeniul tehnologiilor informaţionale schimbarea este exponenţială, 

componenta umană rămâne neschimbată. 

                                                             
1 Locotenent-colonel, șef catedră Comunicații și Informatică, catedra Științe Militare, Facultatea Științe Militare, Academia Milatară a Forțelor 
Armate „Alexandru cel Bun ”. 
2 Soldat clasa III, student anul 3,  Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”. 
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Spaţiul cibernetic se caracterizează prin anonimat, dinamism şi lipsa frontierelor. Acest fapt 

generează atât oportunități de dezvoltare a societăţii informaţionale, cât și riscuri la adresa funcţionării 

acesteia la toate nivelele (individual, statal şi interstatal).  

Tema în sine o considerăm de actuală, deoarece securitatea informațională,la fel ca și protecția 

datelor, este o sarcină complexă,care are scopul furnizării securității,realizabilă prin implementarea unui 

sistem de securitate. Astfel una din premizele dezvoltării unei societăți sigure, sănătoase și puternice în 

Republica Moldova este contracararea riscurilor și amenințărilor la adresa securității cibernetice a republicii.  

Riscurile de atac și amenințările la care sunt supuse rețelele informaționale. Tehnologia este 

omniprezentă și tot mai complexă pentru aproape fiecare aspect al societății moderne. Industria IT inițială a 

avansat tot mai mult cu industria comunicațiilor într-un sector combinat, denumit în mod obișnuit Tehnologia 

Informației și Comunicațiilor (TIC). 

Penetrarea sistemelor informaţionale sau de comunicaţii electronice ale autorităţilor administraţiei 

publice şi ale altor instituţii şi întreprinderi de stat sau private, în cadrul cărora se gestionează informaţie 

sensibilă, poate duce la compromiterea confidenţialităţii, integrităţii sau disponibilităţii acestei informaţii, şi 

prin urmare, la cauzarea prejudiciilor financiare sau de altă natură, inclusiv la afectarea securităţii statului. De 

asemenea, penetrarea sistemelor informatice aferente infrastructurii critice ale Republicii Moldova poate 

duce la obţinerea controlului neautorizat asupra acestor sisteme, şi în consecinţă, la afectarea proceselor 

economice, sociale, politice, informaţionale, militare etc. 

Sistemul informațional este ansamblul de elemente implicate în procesul de colectare, transmisie, 

prelucrare a datelor. Rolul sistemului informațional este de a transmite informația între diferite elemente.  

În cadrul sistemului informațional se regăsesc: informația vehiculată, documentele purtătoare de 

informații, personalul, mijloace de comunicare, sisteme de prelucrare a informației, etc. Printre posibile 

activități desfășurate în cadrul acestui sistem, pot fi enumerate: 

 achiziționarea de informații din sistemul de bază; 

 completarea documentelor și transferul acestora între diferite compartimente;  

 centralizarea datelor, etc; 

Atacul este o asaltare a securităţii unui sistem, ce va duce la încălcarea politicii de securitate a acelui 

sistem. Orice activitate dăunătoare ce pretinde să colecteze, modifice sau să distrugă resursele informaţionale 

a unui sistem poate fi considerat un atac. Există multe motive care pot provoca un atac în reţea. Persoanele 

care fac aceste atacuri sunt numiţi hackeri sau crackeri.3105 

Cele pasive sunt dificil de detectat, din cauza că ele nu lasă urme după activitatea sa, ci doar 

monitorizează şi scanează traficul dintre calculatoare. Exemple de atacuri pasive sunt sniffingul pachetelor de 

date şi analiza traficului.4106 

Atacurile active reprezintă încercările de a face modificări neautorizate în sistem. Ele sunt uşor de 

detectat, dar pot aduce daune mult mai mari decît atacurile pasive. Ele pot include modificarea datelor 

transmise sau stocate, sau chiar crearea noilor fluxuri de date pentru a obţine acces la calculator. Exemple de 

atacuri active sunt:  atacurile DoS, DDoS, viruşii, viermii, troienii, backdoor-urile, replay-ul, spargerea 

parolelor, ingineria socială, spoofing-ul, sniffing-ul şi alte atacuri bazate pe protocoale. Gestionarea riscului 

pentru sistemele informatice este considerată fundamentală pentru asigurarea unei securități informatice 

eficiente. Riscurile asociate cu orice atac depind de trei factori: amenințările (cine atacă), vulnerabilitățile 

(punctele slabe pe care le atacă) și impactul (ceea ce face atacul). Amenințările cibernetice pot proveni de la 

persoanele care practică sau ar putea efectua atacuri cibernetice. Atacatorii se încadrează în una sau mai 

multe din următoarele categorii: 

 hackeri - persoane, mai ales tineri, care pătrund în sistemele informatice din motivaţii legate mai 

ales de provocare intelectuală, sau de obţinerea şi menţinerea unui anumit statut în comunitatea prietenilor; 

 șpioni - persoane ce pătrund în sistemele informatice pentru a obţine informaţii care să le permită 

câştiguri de natură politică; 

                                                             
3 Autor, STĂNESCU Mihaela,  Articol: Internetul sub amenințare: virușii informatici, accesat la data de  24.10.20, ora 14.00. 
4 Autor, APETRII Maria, Lucrare științifică, ,, Securitatea rețelelor, metode de atac și protecție” pag. 5. 
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 terorişti - persoane ce pătrund în sistemele informatice cu scopul de a produce teamă, în scopuri 

politice; 

 atacatori cu scop economic - pătrund în sistemele informatice ale concurenţei, cu scopul obţinerii 

de câştiguri financiare; 

 criminali de profesie - pătrund în sistemele informatice ale întreprinderilor pentru a obţine câştig 

financiar, în interes personal; 

 vandali - persoane ce pătrund în sistemele informatice cu scopul de a produce pagube. 

Există multe tipuri diferite de atacuri DoS: Ping of Death, Atacuri Teardrop, Atacuri peer-to-peer, 

Permanent Denial of Service (PDoS), Flood la nivelul de aplicaţie, SPAM-ul. 

DDoS(Distributed Denial of Service) - reprezintă atacul în care un singur server este atacat de multe 

calculatoarea Zombie, care sunt infectate de hacker prin diverse metode, de obicei prin intermediul 

programelor malware, în care este înscris adresa IP a victimei, deci nu este nevoie de interacţiunea 

atacatorului pentru a realiza atacul, deşi în unele cazuri el poate prelua controlul asupra calculatoarelor 

infectate (Figura 1.1.). 

 
Figura 1.1. Reprezentarea unui atac Denial-of-Service 

 

Software-ul de protecţie împotriva virușilor, cunoscut sub denumirea de software anti-virus, este 

special conceput pentru a detecta, dezactiva şi elimina viruși, viermi, troieni înainte ca aceștia să infecteze un 

calculator. Software-ul anti-virus devine repede depășit şi este responsabilitatea tehnicianului de a aplica cele 

mai recente actualizări, patch-uri, precum şi definiții ale virușilor ca parte a unui program regulat de 

întreţinere. Multe organizații stabilesc în scris o politică de securitate, precizând că angajaților nu li se 

permite să instaleze nici un software care nu este oferit. De asemenea, se aduce la cunoștință fiecărui 

utilizator de pericolele la care se expun atunci când deschid atașamentele e-mail-urilor care ar putea conține 

un virus sau un vierme. 

Principalele ameninţări la adresa securității informaţionale sunt: 

 acțiunile subversive în scopul influenţării politicii interne şi externe a statului; 

 ameninţările hibride de securitate în scopul subminării securităţii naţionale;  

 dominația informațională externă pe teritoriul necontrolat de către autoritățile constituționale ale 

Republicii Moldova; 

 elaborarea și aplicarea, de către alte state și entități, a concepţiei de război informaţional;  

 subminarea informaţională a campaniilor electorale; 

 alterarea conţinutului informaţiilor vehiculate în spaţiul public (prin manipulare, dezinformare, 

prin tăinuirea sau falsificarea informaţiei) cu scopul de a genera panică, tensiuni ori conflicte sociale; 

 îngrădirea accesului la informaţiile publice; 

 difuzarea materialelor cu caracter extremist, a pornografiei infantile şi a mesajelor psihologic 

distructive;  



 activitatea organizaţiilor extremiste şi teroriste, interesul acestora privind posesia şi utilizarea 

armei informaţionale;  

 monopolul asupra formării, recepționării sau răspândirii informaţiei, inclusiv prin intermediul 

reţelelor de comunicaţii electronice; 

 criminalitatea informatică transnaţională, activitatea organizaţiilor criminale internaţionale, a 

grupurilor sau persoanelor, orientate spre obţinerea accesului neautorizat la resursele de reţea şi informaţie;  

 acțiunile de distrugere, deteriorare sau suprimare radioelectronică a resurselor şi sistemelor 

informaţionale, a reţelelor de comunicaţii electronice şi a sistemelor de protecţie a informaţiei;  

 activitatea ilegală a structurilor politice, economice, militare, activitatea de spionaj a serviciilor 

speciale străine, a unor grupuri sau persoane, orientate spre obținerea accesului neautorizat la resursele 

informaţionale sau obținerea controlului asupra funcţionării resurselor, tehnologiei informaţiei, sistemelor 

informaţionale şi reţelelor de comunicaţii electronice; 

 nivelul redus de utilizare a tehnologiilor informaționale de către autorităţile administraţiei publice, 

de către instituțiile financiare de creditare, precum şi în domeniul industriei, al agriculturii, al educaţiei, al 

sănătăţii, al deservirii populației; 

 nivelul redus de instruire a populaţiei privind utilizarea sistemelor informaţionale;  

 diversiunile informaționale; 

 lipsa culturii de securitate informațională; 

 alocarea insuficientă a mijloacelor financiare pentru măsurile de asigurare a securității 

informaţionale;  

 delimitarea neclară a atribuţiilor autorităţilor administraţiei publice responsabile de elaborarea şi 

realizarea politicii de asigurare a securităţii informaţionale a Republicii Moldova5107. 

În ultimii ani Republica Moldova a înregistrat progrese cu pași mari în implementarea tehnologiilor 

informaţionale, fiind denumită și Imperiul Internetului. 

Republica Moldova își consolidează pozițiile în ratingurile internaționale. Conform datelor 

SpeedTest.net pentru anul 2020, Republica Moldova se află pe locul 50 la conexiuni de internet broadband  

cu o viteză de megabiți pe secundă  (Mbps). Totodată, ne aflăm pe locul 53 la conexiunea la internet pe 

mobil, cu o viteză de 33.03 Mbps.6108Potrivit datelor Netindex, la 31 martie 2014, viteza medie de acces (de 

descărcare) la Internet în Republica Moldova era de 31,4 Mbps şi corespundea locului 16 din clasament.  

Astfel, la acest indicator ţara noastră în doar 7 luni a urcat 10 trepte. Conform Molddata zeci de mii de 

atacuri cibernetice sunt lansate în fiecare secundă. Zi de zi, au loc atacuri pe Internet menite să afecteze 

sisteme informatice, site-uri și rețele, dar adesea este dificil de a vizualiza acest tip de activitate. Atacurile 

cibernetice sunt lucruri abstracte despre care auzim în timp sau după ce s-au întâmplat. 

Kaspersky Security Bulletin 2019 furnizează date despre gradul de securitate de navigare pe Internet, 

conform cărora Republica Moldova prezintă un risc, atingând nivelul de 3,37 % la amenințările locale, 3,05% 

verificare la cerere, 2,19%- amenințări web, 0,84%- atacuri de rețea, 0,02%- malware mail, 0,27%- spamuri. 

Potrivit Planului de acțiuni privind implementarea Programului național de securitate cibernetică a 

Republicii Moldova pentru anii 2016–2020, în perioada de referință sunt prevăzute să fie realizate 50 de 

acțiuni. Acțiunile din Planul menționat sunt repartizate pe următoarele domenii de intervenție:  

1) procesarea, stocarea şi accesarea în siguranță a datelor, inclusiv a celor de interes public;          

2) securitatea şi integritatea rețelelor şi a serviciilor de comunicații electronice;  

3) dezvoltarea capacităților de prevenire şi de reacție urgentă la nivel  

4) prevenirea şi combaterea criminalității informatice;  

5) consolidarea capacităților de apărare cibernetică;  

6) educația, formarea şi informarea continuă în domeniul securității cibernetice;  

7) cooperarea şi interacțiunea internațională în domeniile ce țin de securitatea cibernetică. 
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Securitatea informatică asigură cunoaşterea, prevenirea și contracararea unui atac împotriva spaţiului 

cibernetic, inclusiv managementul consecinţelor.   

Atributele securității informatice sunt următoarele:  

Cunoaşterea trebuie să asigure informațiile necesare în elaborarea măsurilor pentru prevenirea 

efectelor unor incidente informatice.  

 Prevenirea este principalul mijloc de asigurare a securităţii informatice. Acţiunile preventive 

reprezintă cea mai eficientă modalitate atât de a reduce extinderea mijloacelor specifice ale unui atac 

cibernetic, cât și de a limita efectele utilizării acestora.  

Contracararea trebuie să asigure o reacţie eficientă la atacuri cibernetice, prin identificarea şi 

blocarea acţiunilor ostile în spaţiul cibernetic, menţinerea sau restabilirea disponibilităţii infrastructurilor 

cibernetice vizate şi identificarea şi sancţionarea potrivit legii, a autorilor.7109 

Strategia securității informaționale. Tehnologiile informaționale, resursele de informare şi 

sistemele de comunicare electronică au devenit parte indispensabilă a tuturor domeniilor de activitate ale 

persoanei, societății și statului. Prin dezvoltarea lor accelerată, tehnologiile informaţionale contribuie la 

transformări sociale de esenţă, fiind un generator pentru apariţia şi consolidarea societăţii informaţionale de 

nivel naţional, regional şi internaţional, depăşind cadrul juridic al frontierelor de stat sau al comunităţilor de 

state.  

Spaţiul informaţional a devenit un domeniu de activitate vital pentru stat, economie, ştiinţă, societate 

şi individ, un spaţiu nou de reglementare a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, cu implicare 

directă şi indirectă asupra mecanismelor de asigurare a politicilor de securitate şi apărare naţională într-o 

societate democratică. 

Pe parcursul ultimului deceniu, Republica Moldova a realizat mai multe strategii, programe şi politici 

de ţară pentru dezvoltarea societăţii informaţionale la nivel naţional, în conformitate cu recomandările 

forurilor europene şi internaţionale din domeniul tehnologiilor informaționale și comunicaţiilor electronice, 

al drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului în mediile on-line şi off-line. 

Interacțiunea tehnologiilor informaţionale cu diversitatea conţinutului informaţional, pe de o parte, şi 

fuziunea reţelelor de comunicare publică şi socială  cu sistemele electronice guvernamentale, pe de altă parte, 

contribuie la o extindere şi sinergie a spaţiului informaţional cu domeniile centrale de securitate şi apărare 

naţională, responsabile de asigurarea suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a Republicii 

Moldova. 

Pe lîngă beneficiile incontestabile ale tehnologiei moderne, spaţiul informaţional este supus unui șir 

de vulnerabilități, riscuri şi ameninţări de securitate, facilitând competiţia injustă, confruntarea şi spionajul, 

dezinformarea şi propaganda, terorismul şi criminalitatea, iar încălcările de confidenţialitate determină 

răspîndirea de noi forme de ură şi incitare la violenţă, în special pe criterii de gen, rasă, naţionalitate, origine 

etnică, limbă, religie, apartenenţă politică sau pe orice alte criterii, care rămîn subestimate şi rareori 

remediate sau contracarate. 

Creşterea numărului de utilizatori ai Internetului şi evoluţiile tehnologiilor informaţionale conexe 

creează provocări substanţiale în ceea ce privește starea mediului de securitate, ordinea publică şi apărarea, 

prevenirea criminalităţii şi aplicarea legii în direcţia protecţiei drepturilor în spaţiul informațional. 

Totodată, Republica Moldova a adoptat Strategia securității informaționale pentru anii 2019–2024 cu 

scopul de a corela juridic şi de a integra sistemic domeniile prioritare cu responsabilităţi şi competenţe de 

asigurare a securităţii informaţionale la nivel naţional, fiind bazat pe rezilienţa cibernetică, pluralismul 

multimedia şi convergenţa instituţională în materie de securitate,destinate protejării suveranităţii, 

independenţei şi integrităţii teritoriale a RepubliciiMoldova. 

Prezenta Strategie descrie situația curentă în domeniul securității informaționale din perspectiva 

progreselor înregistrate şi atendinţelor de dezvoltare a societăţii informaţionale la nivel naţional, a 

problemelor existente şi de perspectivă, care generează şi creează riscuri şi ameninţări de securitate, inclusiv 

hibride. Complexul de acţiuni, conform scopului şi obiectivelor specificate, este compartimentat pe patru 

piloni: 
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1) Pilonul I. Asigurarea securității spațiului informațional-cibernetic și investigarea criminalității 

informatice; 

2) Pilonul II. Asigurarea securității spațiului informațional-mediatic; 

3) Pilonul III. Consolidarea capacităților operaționale; 

4) Pilonul IV. Eficientizarea proceselor de coordonare internă și decooperare internațională în 

domeniul securității informaționale8110. 

Dezvoltarea accelerată a tehnologiilor informaţiei şi de comunicaţii moderne ridică la un alt nivel 

abordarea ameninţărilor, riscurilor şi vulnerabilităţilor într-o societate informaţională. În prezent, la nivel 

mondial, atacurile cibernetice capătă o frecvenţă, o complexitate şi o amploare din ce în ce mai mari, aducînd 

pagube enorme sectorului guvernamental, celui privat şi cetăţenilor, ca urmare a caracterului lor asimetric. 

Accesarea neautorizată a reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice, modificarea, ştergerea sau 

deteriorarea neautorizată de date informatice, restricţionarea ilegală a accesului la aceste date şi spionajul 

cibernetic constituie constrîngeri la nivel global. Ameninţările şi riscurile, atacurile şi incidentele cibernetice, 

precum şi alte evenimente survenite în spaţiul cibernetic se materializează prin exploatarea vulnerabilităţilor 

de natură umană, tehnică şi procedurală. 

 Totodată, conform datelor Centrului de Telecomunicaţii Speciale, numărul atacurilor cibernetice 

asupra serverelor web a crescut în anul 2014 faţă de anul 2013 cu circa 26%, iar vulnerabilităţile porturilor 

deschise au sporit cu circa 385%. Posibilităţile de infectare a calculatoarelor cu viruşi informatici au crescut 

cu circa 27%. Numărul incidentelor asupra poştei electronice guvernamentale s-a micşorat în 2014 faţă de 

2013 cu circa 1%. Concomitent, s-a micşorat ponderea acestor incidente în totalul atacurilor cibernetice. În 

2014 această pondere s-a diminuat la 40%, faţă de 51% în 2013. 

Persistă o serie de probleme specifice ce ţin de asigurarea securităţii cibernetice a Republicii Moldova 

şi care sunt părţi componente ale problemei de bază identificate mai sus:  

1) nu este asigurată siguranţa deplină la procesarea, stocarea şi accesarea datelor publice, indiferent de 

clasificarea acestora;  

2) securitatea şi integritatea reţelelor şi serviciilor de comunicaţii electronice nu sunt ajustate la 

standardele şi recomandările Uniunii Europene, Uniunii Internaţionale a Telecomunicaţiilor, la prevederile 

Acordului de Asociere între Republica Moldova şi Uniunea Europeană; 

3) nu există capacităţi suficiente de prevenire şi reacţie urgentă la nivel naţional (CERT), ţinând cont 

de caracterul asimetric al atacurilor şi incidentelor cibernetice;  

4) cadrul legislativ-normativ naţional nu este armonizat integral la prevederile Convenţiei Consiliului 

Europei privind criminalitatea informatică, instituţiile vizate nu dispun de competenţe clare privind 

asigurarea securităţii cibernetice;  

5) dispunem de capacităţi reduse de apărare cibernetică ca urmare a caracterului asimetric al 

atacurilor cibernetice;  

6)  nu sunt asigurate educaţia, formarea şi informarea continuă în domeniul securităţii cibernetice;  

7) există o insuficienţă a cooperării şi interacţiunii internaţionale privind identificarea riscurilor, 

vulnerabilităţilor, altor evenimente survenite în spaţiul cibernetic global şi prevenirea ameninţărilor şi 

atacurilor cibernetice transfrontaliere. 

Importanța măsurilor de prevenire a atacurilor cibernetica. În fiecare zi, suntem expuşi, atât 

acasă cât şi la locul de muncă, la ameninţări ce îşi au originea în spaţiul virtual. În majoritatea cazurilor nici 

măcar nu suntem conştienţi de acest lucru, sau dacă-l realizăm, nu reacţionăm la aceste ameninţări într-o 

manieră adecvată. În media apar zilnic articole referitoare la incidente de securitate şi la impactul pe care 

acestea îl au asupra noastră, ca indivizi sau organizaţii deopotrivă. Aceste incidente relatate sunt de fapt doar 

vârful iceberg-ului, în realitate fiind cu mult mai expuşi decât credem noi că suntem având în vedere că, din 

nefericire, riscurile asociate mediului virtual sunt în continuă creştere. Cu toate că mediul virtual, reprezentat 

de infrastructurile cibernetice, incluzând conţinutul informaţional procesat, stocat sau transmis, şi acţiunile 

derulate de utilizatori, este deja o parte integrantă a vieții personale și profesionale, securitatea sa este un 
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element luat în calcul mult prea rar și poate insuficient. Acest aspect este potenţat de complexitatea noilor 

tehnologii, care implică noi riscuri ce pot afecta grav individul sau organizația, în condițiile în care există 

numeroase acţiuni ostile desfăşurate în spaţiul cibernetic de natură să afecteze funcţionarea sistemelor 

informatice precum şi datele vehiculate prin intermediul acestora. 

Acţiunile ostile vizează, în principal: 

 perturbarea, blocarea, distrugerea, degradarea sau controlarea în mod maliţios a unui sistem / 

infrastructură informaţională;  

 afectarea integrităţii disponibilităţii, confidenţialităţii, autenticităţii şi non-repudierii datelor sau 

sustragerea informaţiilor cu acces restricţionat.  

De exemplu, date sensibile (contracte, proiecte etc.) pot fi exfiltrate de atacatori informatici sau 

recuperate de aceștia cu ajutorul unor programe specializate în cazul pierderii sau furtului unui dispozitiv 

portabil (telefon inteligent, tabletă, laptop etc.). 

În consecinţă, securitatea cibernetică trebuie să reprezinte o prioritate pentru buna funcționare a 

sistemelor guvernamentale sau de control industrial (producția și distribuția de energie electrică, distribuția 

de apă etc.). Un atac cibernetic asupra unui sistem de control industrial (Superviasory Control and Data 

Acquisition System - SCADA) poate determina pierderea controlului, oprirea, deteriorarea instalațiilor sau 

alterarea produsului final. Aceste incidente sunt însoțite adeseori de urmări grave în termeni de securitate, de 

pierderi economice și financiare și de afectare a imaginii organizației. Pericolele pot fi totuși reduse 

semnificativ prin aplicarea unei serii de bune practici puțin costisitoare, chiar gratuite, și ușor de aplicat. 

Conștientizarea riscurilor de către angajați este foarte eficientă pentru a limita o mare parte din riscuri. 

Măsurile proactive şi reactive pot include politici, concepte, standarde şi ghiduri de securitate, managementul 

riscului, activităţi de instruire şi conştientizare, implementarea de soluţii tehnice de protejare a 

infrastructurilor cibernetice, managementul identităţii, managementul consecinţelor. 

 Concluzii și propuneri. Amenințările cibernetice au devenit un lucru obișnuit în societatea noastră. 

Ele devin tot mai frecvente, mai diverse și mai complexe reieșind din metodele tehnologice aplicate. 

Ignorarea lor a devenit imposibilă, deoarece informațiile au devenit un beneficiu absolut și vital, iar 

confruntarea în spațiul cibernetic duce la pagube economice și fizice considerabile. 

Pentru contracararea cu succes a amenințărilor cibernetice este necesar a se concentra asupra 

următoarelor: 

 stabilirea unui cadru conceptual, instituțional (crearea sistemului național de securitate cibernetică, 

elaborarea legislației, dezvoltarea parteneriatului); 

 elaborarea programului național de dezvoltare a potențialului cibernetic (capacităților de prevenire, 

detectare și contracarare a atacurilor cibernetice, crearea unor structuri specializate, ridicarea nivelului de 

protecție, dezvoltarea producției produselor de profil); 

 consolidarea culturii de securitate informațională (informarea populației, instruirea adecvată a 

managerilor și a personalului tehnic);  

  perfecționarea cooperării internaționale (la nivel de acte normative, schimburi de experiență, de 

protecție colectivă оmpotriva atacurilor de amploare). 

Sistemele informaţionale niciodată nu pot fi în siguranţă totală, şi uneori preţul informaţiei este mult 

mai mare decît preţul acelor sisteme pe care se află, dacă se iau în consideraţie datele confidenţiale, secrete. 

De aceea, securitatea datelor poate fi un factor critic în economia unei companii. Lupta pentru informaţii nu 

poate fi stopată, de aceea hackerii vor găsi noi metode complexe de atacuri, pentru a dobîndi informaţiile 

secrete. 

Securitatea unei reţele depinde de foarte mulţi factori, precum am spus, de aceea înainte de a securiza 

o reţea, este nevoie de a calcula nivelul de protecţie în raport cu datele păstrate în acele sisteme. Un utilizator 

simplu nu va avea nevoie de securitate foarte ridicată, preţul securizării nu trebuie să depăşească preţul 

informaţiei. 
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DOTAREA FORMAȚIUNILOR PARAMILITARE ILEGALE 

CU ARMAMENT ŞI TEHNICĂ MILITARĂ 

 
Valeriu DELIGHIOZ1111 

 

Rezumat: În articolul prezentat autorul se referă la sistemul de înarmare cu armament și tehnică 

militară al formațiunilor paramilitare ilegale care pot fi condiționat divizate în două categorii: fără sprijinul 

unui anumit stat concret sau primind sprijinul din partea mai multor state și care se află sub control, 

dispunând de susținerea unui stat concret. 

Cuvinte cheie: Armament, tehnică militară, formațiuni paramilitare ilegale. 

 

Summary: In the article presented, the author refers to the armament system with weapons and 

military equipment of illegal paramilitary formations that can be conditionally divided into two categories: 

without the support of a particular state or receiving support from several states and which are under 

control and have by supporting a concrete state. 

 

Crearea unei formațiuni paramilitare ilegale poate reprezenta o potențială sursă de terorism și poate fi 

utilizată atât în scopuri politice, cât și naționale, religioase și de altă natură. 

Pericolul public al acestei infracțiuni constă în faptul că activitățile formațiunilor paramilitare ilegale, 

întrucât acestea nu sunt controlate de stat, reprezintă o amenințare la adresa securității publice, a posibilității 

de a folosi oameni înarmați în scopuri criminale, confruntarea lor cu structurile legale de forțe ale statului. 

Activitatea dezordonată și necontrolată a formațiunilor ilegale este asociată cu traficul ilegal de arme și 

conține un potențial pericol de situații conflictuale. 

Un pericol deosebit îl reprezintă utilizarea formațiunilor paramilitare ilegale în scopuri separatiste, 

extremiste și alte scopuri politice și religioase criminale. După cum arată situația din Siria, din regiunile sud-

estice ale Ucrainei și din unele raioane din Caucazul de Nord ale Federației Ruse, acțiunile pe scară largă ale 

formațiunilor armate însoțite de violență devin o sursă periculoasă de terorism.  

Formațiunile paramilitare ilegale pot fi condiționat divizate în două categorii: 

a) fără sprijinul unui anumit stat concret sau primind sprijinul din partea mai multor state; 

b) care se află sub control și dispun de susținerea unui stat concret. 

Formațiunile ilegale fără sprijinul unui anumit stat sau primind sprijin de la mai multe state se disting 

prin eterogenitatea structurii organizaționale și se completează cu eterogenitatea dotării cu armament și 

tehnică militară pentru diferite detașamente, echipe și celule. 

În principiu, astfel de formațiuni nu pot avea un sistem de înarmare clar construit pe principii 

unice. Completarea lor cu armament și tehnică militară are loc în mod spontan datorită trofeelor sau 
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furnizărilor de protectorii străini, mercenari și, prin urmare, nu sunt viabile. 

Subordonându-se cerințelor războiului de gherilă, aceste formațiuni paramilitare ilegale sunt, în 

principal,dotate cu armament ușor de infanterie și alte arme pe care luptătorii sunt capabili să le poarte 

cu sine. Acestea sunt arme de vânătoare, arme de tir și arma albă, de asemenea, puști, puști-mitraliere și 

mitraliere, pistoale, pistoale-mitraliere provenite din depozitele armatei, Ministerului Afacerilor Interne 

și alte structuri de forțe ale statului.  

În mod firesc, străduindu-se să dețină arme cu cele mai bune caracteristici tehnice și tactice și 

caracteristicide lovire înaltă, insurgenții sunt obligați să se abțină în aceastătendință.Armamentul complex și 

puternic pentru utilizarea colectivă limitează manevrabilitatea, obligă la acțiuni pe poziții, necesită mijloace 

de transport și o bază de reparații și recondiționare, instruire specială pe termen lung a personalului, 

presupuneîngreunarea bruscă a unității de foc, obligă să se creeze ologisticăvaloroasă și un sistem dezvoltat 

de sprijin în luptă [1, р. 383]. 

Aceastase confirmă și de faptele războiului cecen.  

În perioada anilor 1991-1994 armamentul și tehnica militară au venit înRepublica Cecenă 

Ichkeriadin următoarele surse: 

a) transfere de la Ministerul Apărării al Federației Ruse; 

b) capturarea și furtul din depozitele Ministerului Apărării al Federației Ruse;  

c) achiziții din străinătate; 

d) producție autohtonă. 

O parte considerabilă aarmamentului și a tehnicii militare care se afla în depozitele armatei nu a fost 

scoasă la timp și a fost capturată de formațiunile paramilitare cecene. Drept urmare, peste 30% din armament 

și tehnica militară au ajuns în posesia formațiunilor paramilitare a Republicii CeceneIchkeria.Prin directiva 

ministrului apărării al Federației Ruse Pavel Graciov Nr. 316/1/ 308ș din 28 mai 1992, 50% din armament și 

tehnica militară aflate pe teritoriul republicii au fost transferate președintelui DjoharDudaev, cu toate acestea, 

în realitateau fost transferate și capturatemai mult de 80% din tehnica militară și aproape 75% din 

armamentul de infanterie[2]. 

Astfel, de către armata, structurile de afaceri interne și securitatea statului au fost lăsate [3, 4, 5, 6]: 

1. Blindate (Fig. 1): 

a) tancuri de luptă (T-62, T-72) – 42; 

b) mașini de luptă ale infanteriei (BMP-1, BMP-2) – 34; 

c) transportoare amfibii blindate (BTR-70, BRDM) – 30; 

d) tractoare blindate MT-LB – 44. 

 
 

Figura 1. Automobilul blindat de recunoaștere BRDM-2 al insurgenților ceceni. 



2. Artilerie: 

a) aruncătoare de proiectile reactive BM-21 „Grad” – 16; 

b) piese de artilerie și aruncătoare de bombe –139. 

3. Mijloace antitanc – circa 200 (circa 130 aruncătoare de grenade antitanc portative). 

4. Mijloace de apărare antiaeriană: 

a) complex antiaerian autopropulsat 9K35 „Strela-10” – 10; 

b) diferite sisteme de artilerie antiaeriană – 23; 

c) complexe portabile de rachete antiaeriene 9K38 „Igla” – 7; 

d) complexe portabile de rachete antiaeriene 9K34 „Strela-3” – date lipsesc. 

5. Aviația (Fig. 2): 

a) avioane de vânătoare MiG-17 –3; 

b) avioane de antrenament MiG-15UTI – 2; 

c) avioane de antrenament L-39 „Albatros” – 111; 

d) avioane de antrenament L-29 „Delfin” – 149; 

e) avioane de transport An-2 – 6; 

f) elicoptere Mi-8 – 2. 

 

 
 

Figura 2. Aviația militară a Republicii Cecene Ichkeria. 

 

6. Armamentul de infanterie – mai mult de 60000 de unități, dintre care: 

a) aruncătoare de grenade automate AGS-17 „Plamea” – 138; 

b) mitraliere greleDȘKM și NSV-12,7 „Utios” – 319; 

c) mitralierePKM, puști-mitraliere RPK și puști-mitraliere RPK-74 – mai mult de 2000; 

d) puști de asalt (AK-74, AKS-74, AKM), puști semiautomate cu lunetă SVD, pistoale (APS, PM, 

TT, PSM). 

7. Tehnica auto – date lipsesc. 

8. Muniții – 27 vagoane. 

9. Carburanți-lubrifianți – 1620 tone. 

10. Echipament – 38 tone. 

11. Produse alimentare – 254 tone. 

Furnizarea armamentuluiîn Cecenia în anii 1992-1994 a fost efectuată și prin achiziții directe din 

străinătate. 

Astfel, la începutul lunii decembrie a anului 1994, armamentul armatei regulate cecene, care număra 

la momentaproximativ 13000 de persoane, era mai mult de 40 de tancuri, 50 de mașini de luptă a infanteriei 



și transportoare amfibii blindate, până la 100 de piese de artilerie de câmp și aruncătoare de bombe, 600 de 

mijloace antitanc, până la 200 de sisteme de apărare antiaeriană [4]. 

Unitățile regulate din Cecenia erau aprovizionate cu armament cumpărat și abandonat de armata rusă, 

dar pentru miliția2112populară aceasta erainsuficient – trebuiau să își organizeze propria producție. 

Numai cefel de tipuri de arme nu erau fabricate în Cecenia din mijloace improvizate: mitraliere, 

aruncătoare de grenade, aruncătoare de bombe din bucăți de țeavă, unde cartușul atârna cu un spațiu de 4-5 

mm, lansatoare de rachete și chiar lansatoare pentru rachete nedirijate de aviație, cu mecanismul de lansare 

alimentat de bateriile „Krona” într-una din mânere. 

Unele tipuri de obiecte de luptă erau destul de imperfecte și periculoase pentru însuși trăgător, dar 

rezultatul a fost atins: până în luna decembrie a anului 1994, fiecare familie cecenă dispunea de arme. 

Cu toate acestea, odată cu începutul Operației speciale de dezarmare a formațiunilor paramilitare 

ilegale pe teritoriul Republicii Cecenia desfășurată în anii 1994 - 1996 aviația insurgenților a fost nimicită pe 

pământ,nedecolând în genere, de o parte din tehnica militară a fost nevoie să serefuze din cauza lipseide 

specialiști pregătiți. 

Un număr mare de tancuri, mașini de luptă a infanteriei, transportoare amfibii blindate, alt armament 

greu care erau deținute de insurgenți la începutul acțiunilor de luptă, până la sfârșitul anului 1995 au fost 

distruse de forțele federale,iar uneori pur și simplu erau abandonate ca considerându-se inutile [1, р. 384]. 

După un alt principiu, este organizat sistemul de înarmare al formațiunilor paramilitare ilegale, 

care se află sub control și dispun de susținerea unui stat concret. 

În aceste formațiuni paramilitare ilegale, sistemul de înarmare, la fel ca și sistemul de înarmare 

al oricărei forțe armate regulate, este definit ca o totalitate oportună organizatăce se completează 

reciproc,în care modelele, complexele, sistemele de armament și tehnica de luptă de diferite tipuri și 

destinații sunt legate funcțional și organizațional între ele și distribuite după structurile organizatorice 

ale formațiunilor paramilitare ilegale în corespundere cu destinațiile lor.  

Corespunzător, sub aspectul sistemului de înarmare al unor astfel de formațiuni ilegale ar trebui 

de înțeles structura sistemului de înarmare după indicii de organizare, de funcționare și de altă 

natură,compunere generală cantitativă și calitativă a obiectelor, sistemelor și complexelor de arme.  

În sistemul de înarmare al formațiunilor paramilitare ilegale, aflate sub controlul și sprijinul unui 

anumit stat, componentele sunt împărțite ierarhic.  

În mod general, acestea pot avea niveluri operativ-strategice, operative și tactice.În același timp, 

prinformare la nivel operativ-strategic (operativ) se înțelege doar organele de conducere 

corespunzătoare și subunitățile și unitățile direct subordonate acestora.În timp ce prin formările la nivel 

tactic – tipuri concrete de formațiuni paramilitare ilegale.Această abordare reiese din particular itățile 

structurilor organizatorice ale formațiunilor ilegale de diferite niveluri și natura acțiunilor lor de luptă.  

În afară de aceasta, în sistemul de înarmare al formațiunilor paramilitare ilegalecare se află sub 

control și dispun de susținerea unui stat concret, componentele se împart în conformitate cu principiul 

funcțional: 

a) cercetarea și observarea; 

b) nimicirea cu foc și informațională a inamicului;  

c) mascarea și asigurarea rezistenței de luptă; 

d) comunicații și conducerea; 

e) transportul; 

f) asigurarea tehnico-materială. 
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Figura 3. O varianta a camionetei dotate cu armament. 

 

Și desigur, formațiunile paramilitare ilegale de toate tipurile trebuie să poată utiliza tehnica civilă, 

mijloace tehnice, sisteme și rețele de comunicații publice pentru îndeplinirea misiunilor de luptă și 

instalarea diverselor modele de armament.O modalitate posibilă de a îndeplini această cerință poate fi 

furnizarea de modele de armament și tehnică militară împreună cu complete de instalare, care permit 

utilizarea oricărei tehnici civilecorespunzătoare ca purtătoriai acestora. 

În limba engleză aceste dispozitive simple sunt denumite „technicals” deja de 30 de ani.Totul a 

început în anii 1980, odată cu invazia Libieiîn Ciad, unde localnicii au rezistat cu succes unităților militare 

regulate libiene cu ajutorul camionetelor „Toyota”. Acolo s-a născut termenul „Toyota War”, care a devenit 

un termen generic pentru conflictele din deșert cu utilizarea autovehiculului mai mic decât autocamionul cu 

capacitatea de trecere ridicată (Fig. 3) [8]. 
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FORȚELE PENTRU OPERAȚII SPECIALE - UN MIJLOC DE  

ATINGERE A OBIECTIVELOR MILITARE ȘI POLITICE 
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Rezumat: Dezvoltarea modernă a artei militare se caracterizează printr-o creștere rapidă a 

volumului misiunilor speciale care trebuie soluționate de Forțele Armate și mai ales de părțile beligerante  

implicate în confruntările militare.Potrivit experților în domeniu, acest lucru se datorează extinderii 

confruntărilor interstatale în sferele non-militare, care în cazuri de neputință de angajare pe deplin a 

Forțelor Armate „tradiționale”, face necesară utilizarea pe scară largă a altor mecanisme pentru a atinge, 

de fapt, obiectivele politico-militare. 

În aceste condiții crește imens necesitatea de utilizare a Forțelor pentru Operații Speciale, ca 

instrument specific al statului, ce acționează într-un mediu ostil, la limita metodelor și soluțiilor non-militare 

și militare. Prin urmare, forțele pentru operații speciale au primit o dezvoltare rapidă în aproape toate 

armatele semnificative ale lumii. 

În articolul dat s-a efectuat o analiză a dezvoltării structurii și utilizării Forțelor pentru Operații 

Speciale (SOF) în armatele statelor europene, Australia și Canada, precum și a Orientului Mijlociu, 

Iordaniași Israelul în conflictele armate actuale. 

Cuvinte cheie: Conflict militar, forțe pentru operații speciale, operații militare, Forțele Armate, forțe 

tradiționale, obiective politico-militare, cercetare, sabotaj. 

 

Abstract: The modern development of military art is characterized by the rapid increase of special 

missions’ volume that needs to be solved by the Armed Forces and especially by the belligerent parties 

involved in military confrontations.According to experts in the field, this is due to the expansion of interstate 

confrontationsin non-military spheres, which in cases of failure to fully engage the "traditional" Armed 

Forces,makes it necessary to make widespread use of other mechanisms in order to achieve political-military 

objectives. 

Under these conditions, the need for the use of Special Operation Forces immensely increases,as a 

specific instrument of the State, acting in a hostile environment at the limit of non-military and military 

methods and solutions.As a result, special operations forces have received rapid development in almost all 

significant armies of the world. 

The article carried out an analysis of the development of the structure and use of the Special 

Operation Forces (SOF) in the armies of the European states, Australia and Canada, as well as of the 

Middle East, Jordan and Israel in the current armed conflicts. 

 

Introducere. Perioada de la sfârșitul secolului XX - începutul secolului XXI se caracterizează prin 

tranziția la războaie, unde rolul decisiv aparține armelor convenționale și neconvenționale de înaltă precizie 

bazate pe noi principii fizice, precum și trupelor de elită - forțe speciale sau forțe pentru operații speciale 

(SOF).Forțele pentru operații speciale sunt unități și subunități în forțele armate ale unor state create, instruite 

și echipate, concepute pentru a desfășura acțiuni de sabotaj și recunoaștere, a organiza mișcăride insurgență și 

partizani, organiza atacuri armate,ajutorul statelor străine în organizarea și asigurareasecurității interne și 

altele.  

Importanța crescândă a „componentei informaționale” în operațiile de luptă, a sistemelor de control, a 

obiectivilor militare, industriale și administrative, precum și extinderea activităților organizațiilor teroriste și 

a tacticii „gherilei” folosite de grupuri mici extrem de mobile, care acționează rapid și dispar la fel de repede, 

măresc eficacitatea utilizării ca răspuns la astfel de amenințări a forțelor pentru operații speciale. 
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Conflictele contemporane din Europa de Est (Ucraina), Africa (Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania 

și Niger), regiunii Pacificului Asiatic (teritoriu disputat Jamu și Kașmir între India și Pakistan, operațiile 

continue în Afganistan) și Orientul Mijlociu (Libia, Siria și Irak) permit definirea clară a cerințelor actuale 

față de structurile SOF. „Forțele pentru operații speciale moderne sunt trupe extrem de profesionale, în 

permanență pregătite pentru utilizare imediată pe orice teritoriu ... Operațiile pe care le desfășoară sunt de 

obicei de natură închisă și clasificată” [3]. 

În prezent tot mai multe țări recunosc structurile SOF, ca un mijloc de consolidare a capacităților de 

luptă, capabile să execute o gamă largă de misiuni, inclusiv lupta împotriva insurgenților, de reacție rapidă, 

cercetare specială și asistență militară. În deosebi, aceste oportunități tradiționale ale SOF se extind în prezent 

datorită unei atenții deosebite față de operațiile informaționale, inclusiv războiul psihologic și cibernetic. În 

această ordine de idei structurile SOF, necesită o expansiune constantă a varietăților de deprinderi 

profesioniste și competențe, ce contribuie la îndeplinirea unor misiuni specifice de luptă împotriva forțelor 

guvernamentale și non-statale.Cu alte cuvinte, în situațiile în care statele nu au posibilitatea de a angaja pe 

deplin Forțele Armate „tradiționale” pentru a-și atinge scopurile politico-militare, sunt utilizate forțe pentru 

operații speciale. Acestea reprezintă un instrument specific de acțiune forțată, care lucrează la limita 

metodelor non-militare și militare. 

Experții militari independenți apreciază, în special, starea actuală a Forțelor pentru Operații Speciale 

din Australia, care sunt coordonate de un Comandament pentru Operațiuni Speciale separat (Special 

Operations Command, SOCOMD) creat în anul 2003. Decizia pentru utilizarea SOCOMD este luată de 

Comitetul de securitate națională australian, condus de primul ministru. Numărul exact al luptătorilor SOF 

este păstrat în secret, se știe că aceștia reprezintă aproximativ 1/14 din numărul militarilor forțelor 

armateaustraliene, care constituie 58 de mii de soldați [5]. 

Regimentul Serviciului Aerian Special SASR (Special Air Service Regiment)-parte component a 

SOCOMD, staționat permanent la baza militară „Campbell'sBarracks” din Perth, Australia de Vest. În 

componența SASR intră aproximativ 700 de angajați, împărțiți în patru escadroane de luptă (a 4-a escadronă 

a fost formată în 2005), două escadroane de sprijin și un escadron de comunicații. Se cunoaște că există 

femei în rândul militarilor. Candidații în regiment sunt selectați pe baza unui program special de selecție din 

armata australiană, care conține mai multe etape (până la 90% dintre solicitanți sunt eliminați) și sunt admiși 

la serviciunumai după absolvirea cursurilor pregătitoare de 16 luni. 

În cadrul asigurării securității statului, luptătorii SASR sunt implicați în mod regulat în măsurile de 

asigurarea evenimentelor publice internaționale și a summit-urilor politice, au participat în mod repetat la 

operațiunile de debarcare pe nave suspecte care se apropiau de coasta australiană. 

O filă din istoria modernă a SOF australian o ocupă participarea la războiul din Afganistan. În cadrul 

operației „Slipper”, s-a format un grup special de lucru, care a devenit pilonul principal al contingentului 

australian din Asia Centrală. Forțele speciale australiene au îndeplinit misiuni în provincia Uruzgan, precum 

și în Kandahar. Sarcinile de bază a acestora includeau eliminarea sau capturarea comandanților de teren ai 

mișcării „Taliban”. 

În anul 2003 SOF Australieneau luat parte la războiul din Irak. Cea mai reușită operațiune a SOF a 

fost capturarea cu succes a bazei aeriene „Al-Assad”, unde au capturat mai mult de 50 de avioane sub formă 

de trofee. În mai 2006, forțele speciale din contingentul australian au debarcat în Timorul de Est pentru a 

neutraliza o criză politică care amenința să se transforme într-un război civil.În toamna anului 2014, aceștia 

au fost implicați în lupta împotriva grupării teroriste „Statul Islamic”, cu misiunea de instruirea omologilor 

irakieni, ca ofițeri de legătură în miliția kurdă Peshmerga și au acționat, de asemenea, ca coordonatori 

înaintați de aeronave [3, pp. 19-25]. 

Participarea în misiuni în Afganistan și Orientul Mijlociu a permis SOCOMD să coopereze coerent cu 

structuri similare din SUA, Marea Britanie, Canada și Noua Zeelandă. Acest lucru este facilitat de absența 

unei bariere lingvistice. Nivelul operațiunilor și instruirea individuală a australienilor este foarte apreciat de 

aliații acestora, în special de americani. 

Comandamentul canadian pentru operațiuni speciale CANSOFCOM (Canadian Special 

OperationsForcesCommand) a fost creat în 2006. Potrivit conducerii canadiene, forțele pentru operațiuni 

speciale trebuie să poată răspunde rapid și să se adapteze la diferite situații, deținând un nivel ridicat de 



pregătire pentru lupă.Misiunea de bază a CANSOFCOM este de a asigura implementarea rapidă a 

operațiunilor speciale în interesul guvernului Canadei, atât pe teritoriul interiorul, cât și în afara țării. 

Adăugător, CANSOFCOM desfășoară o mulțime de activități operaționale și participă la alegerea metodelor 

de asigurare a securității Canadei, ceea ce permite forțelor pentru operațiuni speciale să aibă libertatea 

completă de acțiune în protejarea țării de o amenințare teroristă.În general, numărul CANSOFCOM este 

nesemnificativ și se ridică la aproximativ 2.100 de persoane, cu excepția a 700 de specialiști civili [2]. 

Componenta CANSOFCOM include: 

 a 2 grupă operativ-tactică (Joint Task Force 2 - JTF 2); 

 regimentul aeropurtat pentru operațiuni speciale (Canadian Special Operations Regiment - CSOR); 

 subdiviziunea întrunită pentru situații excepționale (Canadian Joint Incident Response Unit - 

CJIRU). 

În anul 2014, guvernul canadian a trimis 69 de luptători SOF în nordul Irakului pentru a instrui 

subdiviziunile voluntarilor miliției kurde și a acționa ca consilieri în lupta împotriva ISIS. Canadienii au 

participat la asaltul orașului Mosul, aducând un suport trupelor irakiene să stabilească o blocadă a orașului, 

care a fost capturat de islamiștii radicali.  

În aversiunea dimensiunilor mici, luptătorii SOF din Canada au capacități unice și sunt capabili să 

îndeplinească toate misiunile care le-au fost atribuite. Studiul de dezvoltare a Forțelor Armate canadiene, 

publicat de noul guvern liberal condus de premierul J. Trudeau în aprilie 2016, nu implică o schimbare 

semnificativă a misiunilorpuse forțelor armate ale țării. Forțele canadiene vor continua să apere interesele 

naționale atât pe plan intern, cât și pe plan internațional, împreună cu aliații NATO.  

În Orientul Mijlociu, Comandamentul pentru operațiuni speciale iordaniene (Jordanian Special 

OperationsCommand- JSOC) este considerat unul dintre cele mai eficiente din punct de vedere al 

operațiunilor speciale de sabotaj și recunoaștere de către specialiștii occidentali. Comandamentul pentru 

operațiuni speciale, format în 1996, include în componenta sa: 

 brigada 37 a Forțelor Speciale; 

 brigada 28 Sabotaj și Recunoaștere; 

 brigada 5 Aviație; 

 unități de sprijin de luptă.  

Numărul acestora, potrivit experților, este de aproximativ 14 mii de oameni. Pregătirea personalului 

militar pentru forțele de operațiuni speciale iordaniene se efectuează la școala militară de operațiuni speciale, 

care are statutul de instituție de învățământ militar. Candidații pentru serviciul în SOF sunt supuși unor teste 

de capacitate fizică și dezvoltare mentală. Apoi dacă au succes, aceștia sunt trimiși la un curs de formare 

inițială de o lună. Absolvenții urmează un curs de 10 săptămâni de antrenament de sabotaj și recunoaștere și 

un curs inițial de parașutism de patru săptămâni [3, pp. 95-107]. 

Despre caracterul misiunilor soluționate de SOF se poate parțial de apreciat după modul de acțiune a 

forțelor speciale iordaniene, una dintre cele mai eficiente forțe din regiune,în urma analizei războiului din 

Irak pentru înlăturarea regimul lui Saddam Hussein în 2003. În comun cu forțele pentru operații speciale din 

Statele Unite, Marea Britanie și Australia, grupurile iordaniene de sabotaj și recunoaștere au operat în spatele 

trupelor irakiene, deposedând aerodromurile cheie, întrerupând liniile de comunicație inamice și au vânat 

lideri militari ai armatei irakiene. În misiunile acestora, de asemenea au fost incluse căutarea și distrugerea 

sistemelor de rachete tactice operaționale irakiene [6]. 

În anul 2011, forțele speciale iordaniene, în colaborare cu serviciile secrete americane și britanice, au 

participat la lichidarea liderului libian Muammar Gaddafi [1]. 

În toamna anului 2014, patru mii de luptători SOF iordanieni au acționat pe teritoriul irakian 

împotriva militanților ISIS ca parte a unei coaliții internaționale conduse de Statele Unite. Potrivit experților, 

aceștia au adus o contribuție semnificativă la victoria asupra extremiștilor în luptele de la Zumar din 

Kurdistanul irakian și la JurfSahra din sud Bagdad-ului. Profesioniștii observă că SOF-urile iordaniene sunt 

solicitate în regiune, de asemenea, pentru că și-au demonstrat indispensabilitatea în termeni lingvistici și 

cultural-comportamentali atunci când lucrează cu populația locală, depășindu-și colegii americani și chiar 

britanici în acest aspect. 



În prezent, Forțele Armate israeliene includ în componența sa mai mult de 40 de unități deforțe 

speciale de elită, care sunt coordonate de Comandamentul Comun al Forțelor pentru Operațiuni Speciale 

(Joint Special OperationsCommand- JSOC). 

Forțele pentru operații speciale al Forțelor Armate Israeliene vizează rezolvarea misiunilor de 

cercetare și speciale pe timp de pace și pe timp de război, atât pe teritoriul țării, cât și în străinătate, participă 

în mod regulat la ostilități și operațiuni. 

Brigada cu destinație specială (comando) include din punct de vedere organizatoric patru batalioane 

cu destinație specială: „Maglan”, „Duvdevan”, „Egoz” și „Rimon”, este cea mai mare unitate de forțe 

speciale din istoria Forțelor de Apărare al Israelului, constituită în decembrie 2015.Brigada poate fi folosită 

într-o singură direcție operațională sau atașată pe batalioane la diviziile care operează în primul eșalon, iar în 

spatele inamicului se presupune să fie folosită pe detașamente separate sau grupuri cu scop special.  

Forțele terestre. Batalion independent cu destinație specială „SayretMatkal”, în supunere directăa 

șefului departamentului de informații „Aman”a Statul Major al Forțelor Armate Israeliene, este destinat 

pentru efectuarea cercetării strategice, desfășurarea operațiilor de sabotaj și recunoaștere și combaterii 

terorismului în afara teritoriului național. Se compune dintr-un grup de comandă și control, trei grupuri de 

luptă, include în componenta sa 150 de militari [4]. 

Unitatea de planificare „Chibam” este o unitate specială de hackeri, care acționează în favoarea altor 

unități speciale, cu misiunea de piratarea sistemelor informatice ale inamicului, protejarea propriilor sisteme 

și informații, modelarea tridimensională a obiectului operațional etc. 

Forțele aeriene. Companie independentă cu destinație specială „Shaldag”, care este destinată pentru a 

căuta și distruge sisteme de apărare aeriană, facilități de infrastructură pentru aerodromuri adânci pe teritoriul 

inamic, precum și pentru a regla atacurile aeriene și focul de artilerie. În timp de pace, este folosit ca unitate 

antiteroristă cu componenta de aproximativ 50 de soldați. 

Unitatea de salvare și evacuare669, concepută pentru a salva piloții din avioanele doborâte și 

prăbușite, pentru a evacua soldații din spatele inamicului, precum și pentru evacuarea medicală de pe câmpul 

de luptă, pe timp de pace este utilizată ca unitate de salvare și pentru a ajuta marinarii aflați în primejdie, 

turiștii pierduți în deșert, victimele accidentelor de mașină din zonele îndepărtate ale țării.  

Unitatea specială 5700 (simbol - bufniță roșie), concepută pentru a dota cu piste de decolare-aterizare 

în spatele liniilor inamice, sau capturarea acestora pe timpul efectuării raidurilor îndelungate, asigurând 

aterizarea intermediară și întreținerea aeronavelor și elicopterelor. 

Forțele navala.Batalion 13 independent de recunoaștere și sabotaj, conceput pentru a efectua operații 

speciale de distrugere a țintelor inamice pe mare și pe uscat (recunoaștere, sabotaj, antitero), componenta în 

număr de aproximativ 350 de soldați.Include în componența sa trei companii specializate: compania de 

raiduri„Haposhtim”, care desfășoarărecunoașterea, operații speciale terestre și navale și eliberarea ostaticilor; 

compania de operații submarine „Hatsocelim”, care desfășoară operații de sabotaj sub apă, minarea navelor și 

infrastructurii porturilor inamice, precum și recunoașterea coastei pentru debarcarea forțelor de asalt amfibii; 

compania de operațiuni acvatice, care efectuează operații de livrare a înotătorilor de luptă către țintele 

desemnate și de escortare a încărcăturilor maritime de către submarine și nave de suprafață ale marinei 

israeliene [4]. 

Pentru planificarea și organizareautilizării forțelor pentru operații speciale în adâncurile teritoriului 

inamicului, care sunt considerate Iran, Liban și Siria, în decembrie anul 2011, a fost format statul major al - 

JSOC.Astfel, Forțele Armate Israeliene au instruit unității SOF pentru soluționarea misiunilor de cercetare și 

speciale (inclusiv în străinătate). Conducerea politico-militară a statului evreu continuă să îmbunătățească 

structura personalului și programul de formare operațională și de luptă a forțelor pentru operații speciale.  

Concluzii: Analiza conflictelor armate contemporane, războaielor locale și a operațiilor antiteroriste 

mărturisesc despre schimbările semnificative în formele și metodele de utilizare a forțelor armate, naturii 

luptei armate, ale cărei trăsături caracteristice sunt: corelarea acțiunilor directe și indirecte, creșterea 

semnificativă a metodelor speciale de ducere a conflictelor militare, precum și o combinație de acțiuni 

tradiționale a trupelor (forțelor) cu cele netradiționale.Experiența utilizării în luptă a forțelor pentru 

operațiuni speciale în diferite confruntări militare duce la necesitatea corectării sarcinilor îndeplinite, 

formelor și metodelor de acțiune.  



Experiența țărilor dezvoltate arată că tendințele principale în crearea SOF sunt: centralizarea forțelor 

prin crearea unei structuri organizatorice cu drepturile unui gen de forțe armate (genul de trupe); extinderea 

misiunilor la gama întreagă de amenințări pe timp de pace, criză și timp de război; recrutare exclusiv pe bază 

de voluntariat; diferențierea instruirii individuale și instruirii unităților; furnizarea celor mai moderne 

eșantioane de arme speciale, echipamente și tehnică militară. 

 

                                                                               Abrevieri: 

CANSOFCOM (Canadian Special Operations Forces Command) - Comandamentul pentru Operații Speciale 

canadian; 

CJIRU (Canadian Joint Incident Response Unit) - subdiviziunea întrunită pentru situații excepționale; 

CSOR (Canadian Special Operations Regiment) - Regimentul Aeropurtat pentru Operații Speciale; 

JSOC (Jordanian Special OperationsCommand) - Comandamentul pentru Operații Speciale iordaniene; 

JTF 2 (Joint Task Force 2) -a 2 grupă operativ-tactică; 

JSOC (Joint Special OperationsCommand)- Comandamentul Comun al Forțelor pentru Operații Speciale; 

NATO (North Atlantic Treaty Organization) - Organizația Tratatului Nord Atlantic; 

SASR(Special Air Service Regiment) - Regimentul Serviciului Aerian Special; 

SOCOMD (Special Operations Command) - Comandament pentru Operații Speciale australian; 

SOF(Special Operations Forces) – Forțe pentru Operații Speciale. 
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Abstract: This article contains the analysis of armed struggle problems of retreating forces. The 

authors analyze trends of air defense of retreating forces, in order to develop proposals for National Army 
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Lupta în retragere reprezintă un tip specific ale acțiunilor militare caracterizat prin complexitatea 

ridicată pentru forțele retrase legată de: 

- pressing-ul continuu a forțelor adversarului care urmăresc și blochează retragerea; 

- limitarea timpului pentru planificarea/organizarea retragerii; 

- limitarea manevrelor de itinerarul retragerii; 

- limitarea resurselor umane și materiale rămase la dispoziție, după lupta precedentă; 

- oboseală și demoralizarea psihologică a forțelor retrase.  

De obicei, retragerea este provocată de superioritatea adversarului și, înmarea majoritatea cazurilor, el 

încearcă finalizarea luptei cât mai decisivă, utilizând urmărirea, loviturile din flanc, întârzierea sau blocarea 

retragerii. 

Experiența conflictelor recente arată tendința de majorarea cazurilor de blocare/nimicerea forțelor ce 

retrag prin loviturile din distanță, artileristice sau aeriene. În aceste condiții, unul din factorilor importante ale 

luptei în retragere devine apărarea antiaeriană. 

Articolul în față reflectă încercarea autorilor dea formula: 

- particularitățile apărării antiaeriene în retragere; 

- succesiunea de activități importante pentru pregătirea apărării antiaeriene în condițiile retragerii; 

- ordinea ducerii apărării antiaeriene în retragere. 

1. Amenințarea aeriană în situația retragerii 

Acțiunile  militare în retragere pot fi clasificate după așa particularitățile, precum contactul cu inamic, 

metoda de organizare a luptei, inclusiv loviturile aeriene, pe parcursul retragerii (Tabelul 1): 

 
Tipul 

retragerii 
ÎNTÂRZIEREA 

RETRAGEREA propriu 

zisă 
       REPLIEREA 

Contactul cu inamic permanent ruperea luptei lipsa contactului 

Organizarea luptei 
pe aliniamente 
intermediare 

deplasarea rapidă deplasarea 

Forțele de acoperire a 

retragerii 
la necesitate sunt numite neapărat de obicei, nu sunt numite 

Definiția 

menținerea permanentă a 
contactului de luptă cu 

inamic cu aducerea 

pierderilor însemnate 

ruperea contactului și 
mișcarea rapidă spre 

aliniament favorabil 

pentru apărare 

mișcarea înapoi fără 
contact cu inamic pentru 

ocuparea aliniamentului 

favorabil 

Scopul atacurilor 
aeriene 

reprimarea rezistenței  întârzierea mișcării  întârzierea mișcării  

Variante de acțiuni 

aeriene 

- atacul pozițiilor 

intermediare, 

- atacul coloanei în 
mișcare 

- atacul coloanei în 

mișcare,  

- atacul punctelor 
obligatorii de trecere 

- atacul coloanei în 

mișcare, 

- atacul punctelor 
obligatorii de trecere 

Analizând acțiunile posibile a adversarului aerian, putem semnala următoarele: 

1. Aviația de cercetare va efectua zborurile pe înălțimile mare și medii de-a lungul itinerarului de 

retragere cu scopuri: 

- descoperirii caracterului de acțiuni ale forțelor ce retrag, întru coordonarea efortului a forțelor ce 

urmăresc; 

- determinării aliniamentelor intermediare de apărare; 

- corectării a focului artileristic; 

- aprecierii rezultatelor loviturilor artileristice și aeriene. 

2. Aviația de asalt va îndeplini atacurile din spate și din flancurile asupra forțelor ce retrag din zbor 

orizontal, din picaj, din cabraj sau din viraj, utilizând rachetele aer-sol dirijate/nedirijate, bombe și 

armamentul de bord cu scopuri: 

- reprimării rezistenței forțelor de acoperire a retragerii sau forțelor poziționate pe aliniamente 

intermediare; 

- dezorganizării deplasării coloanei forțelor principale; 



- blocării deplasării, în special, prin distrugerea punctelor obligatorii de trecere. 

3. Elicopterele de luptă vor fi întrebuințate pentru atacuri din spate, din flancuri și din ambuscade 

aeriene pe itinerarul retragerii asupra forțelor ce retrag din zbor orizontal, din picaj sau din punct fix, 

utilizând rachetele aer-sol dirijate/nedirijate și armamentul de bord cu scopuri: 

- dezorganizării deplasării coloanei forțelor principale; 

- aducerii pierderilor cât mai mari pentru forțele ce retrag; 

- blocării deplasării, în special, prin distrugerea punctelor obligatorii de trecere. 

4. Aparatele fără pilot vor efectua zborurile pe înălțimile mici de-a lungul itinerarului de retragere cu 

scopuri: 

- observării acțiunilor de retragere; 

- corectării focului și aprecierii rezultatelor de atacuri; 

- dezorganizării comunicațiilor prin bruiaj; 

- efectuării atacurilor prin foc din zbor și directe (sinucigașe). 

5. Trupele de desant aerian sau aeromobile, grupele de cercetare-diversiune (aruncate prin parașutare) 

pot efectua acțiunile de întârziere sau blocarea retragerii, în special: 

- din ambuscadele, în locuri favorabile; 

- prin minarea itinerarului de deplasare și prin instalarea barajelor neexplozive; 

- prin cotropirea sau distrugerea punctelor obligatorii de trecere.  

Din analiza reiese următoarele aspecte privind organizarea apărării antiaeriene în retragere: 

- este de așteptat atacurile aeriene prin surprindere; 

- direcțiile de atac cu amenințare concentrată – din spate și din flancuri; 

- obiectele de concentrare a atacurilor aeriene – pozițiile forțelor de acoperire a retragerii, 

aliniamentele intermediare de apărare, coloana forțelor principale, locurile de staționare/halte, punctele 

obligatorii de trecere. 

2. Algoritmul pregătirii apărării antiaeriene în retragere 

Vizând aspectele nominalizate ale amenințării aeriene, putem contura activitățile importante pentru 

pregătirea apărării antiaeriene în aceste condiții. 

1) Organizarea apărării antiaeriene active (ripostei antiaeriene). 

Repartizarea subunităților antiaeriene depinde de forțe și mijloace avute în dispoziție: 

- organice, după stat; 

- primite pentru întărire din alte unități; 

- forțele și mijloacele antiaeriene ale vecinilor; 

- forțele nesubordonate, care asigură sprijinul direct al retragerii; 

- forțele nesubordonate, care asigură sprijinul general antiaerian din zona. 

Având în vedere constituirea clasică a dispozitivului de deplasare (fig.1) cu particularitățile retragerii 

(ariergarda mai puternică, flancgărzile obligatorii), putem repartiza subunitățile antiaeriene proprii și primite 

pentru întărire. 

Plutoanele de artilerie/mitraliere antiaeriene și grupele de rachete antiaeriene, înzestrate cu 

complexele portative, este necesar de repartizat de-a lungul coloanei forțelor principale, ca de obicei, în cazul 

deplasării [1,p.46; 3,pp.80-81; 4, 99-103]. În situația retragerii, putem concentra efortul apărării antiaeriene 

(localizarea subunităților specifice) mai spre coada.În lipsa/neajunsul subunităților antiaeriene, focul 

antiaerian poate fi fortificat prin integrarea focului de baraj din armament individual, mitralierele de pe 

TAB/MLI, asupra țintelor aeriene ce evoluează la înălțimi mici, de asemenea din AG împotriva elicopterelor 

în punct fix. 



 
Figura 1. Dispozitivul de deplasare în caz de retragere cu misiunile elementelor de siguranță a mișcării. 

 

În marele unități (brigada și în sus), care au divizioanele/batalioanele antiaeriene, subunitățile lor pot 

fi repartizate ariergărzii și flangărzilor, mărind zona de foc pe direcții amenințate. Este de dorit, ca 

subunitățile, repartizate în forțele de siguranța, vor avea mobilitatea ridicată (autopropulsate sau portative). 

În cazul staționării, sunt numite forțele antiaeriene de serviciu, gata pentru deschiderea focului. De 

asemenea, este necesar fortificarea apărării antiaeriene a punctelor obligatorii de trecere. 

Aliniamentele intermediare pot fi apărate antiaerian de forțele și mijloacele prepoziționale. 

Sprijin antiaerian al eșalonului superior poate fi materializat în: 

- acțiunile aviației de vânătoare de-a lungul itinerarului de retragere; 

- sprijinul direct de pe poziții intermediare și în punctele obligatorii de trecere; 

- sprijinul general al unităților de rachete antiaeriene cu bătaie medie sau lungă. 

2) Organizarea sprijinului informațional. 

Pe parcursul deplasării, se organizează observarea permanentă a spațiului antiaerian de către cercetașii 

din fiecare mijloc de transport. Efortul observării este concentrat spre spate și pe flancuri, cu repartizarea 

sectoarelor de răspundere pentru observatori. 

Posturile de observare vizuală (POV) și stațiile de radiolocație pot fi prepoziționale pe înălțimile 

dominante din zona, cu condiția asigurării evacuării lor sigure după îndeplinire a misiunii.  

Este de dorit organizarea recepționării mesajelor radio privind situația aeriană generală în cadrul 

sistemului comun de radiolocație sau informarea directă de la aeronavele proprii din zona. 

Pentru evitarea fratricidului, se organizează cooperarea prin comunicații directe cu conducerea unității 

de aviație de vânătoare, care efectuează zborurile din zona.  

3) Organizarea apărării antiaeriane pasive (protecției antiaeriene). 

Activitățile protecției antiaeriane sunt concentrate asupra evitării/micșorării efectelor de atac aerian 

(mascare, dispersare, adăpostire, lichidare a consecințelor atacului) [2, pp. 63-68].   

Deplasarea, cu preferință, este organizată în condiții de vizibilitate redusă (noaptea, în ceață, ploile 

abundente, etc.). Itinerarul ales prin păduri, la fel, favorizează mascarea coloanei de trupe (dar, cu regret, 

ajută pentru eventualele ambuscade). 

Înainte de începere a deplasării, este necesar de organizat sistemul de înștiințare privind pericolul de 

atac aerian. Personalul trebuie să știe semnalele stabilite și ordinea de acțiune la primirea lor: direcție de 

dispersare, debarcare și adăpostire, mascare, deschidere a focului asupra țintelor aeriene, lichidare 

consecințelor, reluare a mișcării). 

4) Organizarea sprijinului logistic. 

Înainte de retragere, munițiile/rachetele și rezervele CL trebuie să fiu repartizate în unitățile 

antiaeriene. Stocurile mijloacelor materiale, armamentul și tehnica deteriorate, piesele de schimb, bolnavii și 



răniții, în caz de posibilitate, sunt evacuate/evacuați în adâncimea apărării, mai devreme de acțiunile 

retragerii. Dacă evacuarea stocurilor materiale nu este posibilă, la decizia comandantului, ele sunt distruse pe 

loc, în scopul evitării cotropirii lor de inamic. 

Așadar, particularitățile apărării antiaeriene în retragere sunt: 

- organizarea ripostei aeriene în mișcare, la staționare, în puncte obligatorii de trecere; 

- organizarea ripostei aeriene a forțelor de acoperire a retragerii și pe aliniamente intermediare; 

- constituirea sprijinului direct/general al eșalonului superior, dacă este posibil; 

- organizarea fluxului de informații privind situația aeriană; 

- organizarea cooperării cu aviația proprie de vânătoare; 

- fortificarea sistemului de înștiințare privind atacul aerian; 

- organizarea protecției antiaeriene (mascare, dispersare, adăpostire, lichidare a consecințelor); 

- repartizarea stocurilor de mijloace materiale, evacuarea lor prealabilă sau distrugerea pe loc.  

O variantă de organizare a sistemului de foc antiaerian în retragere este prezentată în Fig.1. 

 

 
Figura 2. Sistemul de foc antiaerian în condiții de retragere (cu apărare antiaeriană a forțelor de acoperire retragerii, 

forțelor principale deplasate cu subunitățile antiaeriene proprii din coloană și în punctele obligatorii de trecere, forțele de sprijin 

direct poziționate pe aliniamentul intermediar, forțele de sprijin general al eșalonului superior – în raza posibilităților). 

 

3. Ducerea apărării antiaeriene în retragere 

Conducerea cu lupta antiaeriană se desfășoară centralizat din punctul de comandă mobil. Aici se află 

și planșetistul care reflectează pe planșetă în caroiajul antiaerian informația recepționată prin radio privind 

situația aeriană generală. Aici se află și radiotelefonistul care culege informația de la posturile de observare 

sau stații de radiolocație preinstalate. 

Focul antiaerian este efectuat: 

- din opriri scurte sau chiar din roți; 

- din mers (cu mijloace mobile/portative); 

- din poziții temporare (la staționare, de pe aliniamente intermediare); 

- din armament de infanterie (asupra țintelor la înălțime mică).   

Subunitățile antiaeriene la primirea indicării țintelor desfășoară căutarea, descoperirea, identificarea, 

combaterea și nimicirea țintelor aeriene în sectoarele de răspundere. Țintele sunt combătute, de obicei, prin 



repartizarea focului, dar cele mai importante (cele mai periculoase) pot fi nimicite șiprin concentrarea 

focului. Felurile de foc recomandate sunt lovitură cu  lovitură și serii scurte, pentru economisirea munițiilor.  

Pentru autoapărare în caz de atacul terestru al adversarului asupra poziției de tragere/lansare, 

subunitățile antiaeriene pot folosi armamentul de artilerie/mitralierele antiaeriene pentru focul direct asupra 

țintelor blindate și aglomerațiilor infanteriei ce atacă. 

La primirea informației privind pericol de atac aerian, pe coloană se transmite semnalul de înștiințare. 

Forțele apărate antiaerian la acest semnal fac dispersarea, adăpostirea și mascarea, iar după finalizarea 

atacului aerian activează în sensul lichidării consecințelor și reluării mișcării. În riposta împotrivă țintelor 

aeriene ce evoluează la înălțimi mici participă și subunitățile nominalizate de infanterie.  

Unitățile de rachete antiaeriene a eșalonului superior și aviația proprie de vânătoare sprijină acțiunile 

antiaeriene, micșorând efectul atacurilor antiaeriene. 

În caz de ieșire din încercuire, armamentul, tehnica militară, documentația și rezervele de muniții, 

care nu pot fi luate, trebuie să fie distruse, în scopul evitării cotropirii de către adversar [1, pp.46].   

            CONCLUZII ȘI PROPUNERI: 

Studiul nostru a fost finalizat cu următoarele concluzii: 

1. În caz de retragere, este foarte probabil atac aerian al adversarului. 

2. Efortul apărării antiaeriene trebuie să fie concentrat spre protecția:  

- coloanei de forțe; 

- aliniamentelor intermediare de apărare; 

- punctelor obligatorii de trecere. 

3. Subunitățile antiaeriene acționează, în caz de retragere: 

- din mers (autopropulsate/portative); 

- din opriri scurte/din roți; 

- sprijinite de armament de infanterie; 

- sprijinite de forțele și mijloacele ale eșalonului superior. 

4. Pentru succesul acțiunilor antiaeriene este important: 

- înăsprirea observării spațiului aerian; 

- primirea informației privind situația aeriană generală prin radio; 

- acționarea promptă la semnale de înștiințare privind pericolul de atac aerian. 

În urma cercetării autorii recomandă următoarele activități pentru ridicarea potențialului Armatei 

Naționale vizavi de acțiunile în retragere: 

- Este necesar instruirea comandamentelor și trupelor în planificarea și desfășurarea luptei antiaeriene 

în retragere. 

- Este benefic de efectuat antrenamente periodice în recepționare și reflectare pe planșete a 

informației privind situația aeriană generală cu analiza ei ulterioară de către comandanți.  

- Este importantă instruirea practică a subunităților antiaeriene în tragerea din opriri scurte/din roți. 

- Considerăm benefică înzestrarea subunităților antiaeriene cu mijloacele autopropulsate și portative. 
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SECURITATEA UMANĂ ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE 
 

                                            Adrian Răzvan SERESCU1116 

 

Rezumat: Atunci când vorbim de securitatea umană, aceasta trebuie văzută ca răspuns la 

complexitatea și interdependența amenințărilor ce afectează viața oamenilor. Printre factorii care amenință 

felul în care oamenii se simt în siguranță se numără violența etnică, traficul de persoane, pandemiile, 

terorismul, crizele economice și sanitare. Importanța securității umane constă în însăși finalitatea ei, 

protejarea libertății, protejarea oamenilor de amenințării care le pun în pericol existența. De aceea 

securitatea umană se bazează și tinde să își îmbunătățească procesele prin care este valorificată. Pentru 

aceasta fiecare țară tinde să creeze noi politici, sisteme sociale, de mediu, economice, militare și culturale 

care să ofere populației demnitate.  

Cuvinte cheie: Securitatea umană, sănătate, populaţie, politici, militar. 

 

Summary: When we talk about human security, it must be seen as a response to the complexity and 

interdependence of the threats that affect people's lives. Factors that threaten the way people feel safe 

include ethnic violence, human trafficking, pandemics, terrorism, economic and health crises. The 

importance of human security lies in its very purpose, the protection of freedom, the protection of people 

from threats that endanger their existence. That is why human security is based on and tends to improve the 

processes through which it is capitalized. To this end, each country tends to create new policies, social, 

environmental, economic, military and cultural systems that provide dignity to the population. 

 

Introducere. Securitatea umană are la bază, recunoașterea capacităților ,nevoilor și circumstanțelor 

diferite ale oamenilor precum și a societății civile dar și a guvernelor . 

Aplicarea securității umane asigură coerență și atrage îmbunătățirea soluților prin care viața de zi a 

oamenilor și a comunităților din care fac parte sunt protejate.  

Din punct de vedere al obiectivelor : securitatea umană servește atât unui scop analitic cât și unui 

cadru de programe.  

Programarea completează și îmbogțește mecanismele prin care obiectivele de dezvoltare durabilă sunt 

atinse. Aceste tipuri de programe se dezvoltă alături de oameni, făcându-i pe aceștia să își descopere nevoile, 

precum și vulnerabilitățile, astfel încât politicile și acțiunile pe care sunt bazate să ducă la câștiguri în ceea ce 

privește dezvoltarea durabilă.  

Ce reprezintă de fapt securitatea umană ? Conform Comisiei pentru Securitatea Umană, 

paradigma securității este asociată unei dinamici duble, respectiv [1]: 

- În primul rând  este necesară ca și răspuns la complexitatea amenințărilor legate de securitate, 

acestea fiind printe altele, cele legate de : sărăcia cronică, violența etnică, schimbările climatice, terorismul 

internațional, pandemiile, terorismul, recesiunile economice și financiare. 

- În al doilea rând este necesară ca și abordare neconvențională a amenințărilor la adresa securității 

umane.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, Comisia pentru Securitatea Umană, a definit securitatea 

umană astfel: 

”…. Protejarea nucleului vital al tuturor vieților umane, într-un mod care îmbunătățește omul, 

libertățile și împlinirea umană. Securitatea umană înseamnă protejarea fundamental a libertăți - libertăți care 

sunt esența vieții. Înseamnă a proteja oamenii de amenințări și situații critice (severe) și omniprezente 

(răspândite). Înseamnă să folosești procese care se bazează pe punctele forte și aspirațiile oamenilor. 

Înseamnă crearea de politici, sisteme sociale, de mediu, economice, militare și culturale care împreună oferă 

oamenilor elementele de bază ale supraviețuirii, mijloacelor de trai și demnității” [2]. 

Definiția propusă de comisie, aduce la un nou concept securitatea umană prin : 
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- Îndepărtarea de concepțiile tradiționale care se concentrau pe securitatea statelor, spre concentrarea 

pe securitatea indivizilor, prin protecția acestora .  

- Atragerea atenției asupra amenințărilor care se reflect asupra diferitelor aspect ale vieții umane, 

evidențiindu-se astfel interfața dintre dezvoltare și drepturile omului 

- Promovarea unei abordării integrate care să se concentreze pe oameni pentru avansare, pace, 

securitate și dezvoltare în interiorul națiunilor și între acestea. 

Principalele caracteristici ale securității umane. Securitatea umană reunește ”elementele umane” 

ale securității, drepturilor și dezvoltării. Ca atare, este un concept interdisciplinar care prezintă următoarele 

caracteristici [3]: 

- Concentrarea pe oameni  

- Mutisectorialitate 

- Orientare spre prevenire  

- Specific contextual  

Legătura dintre pace și dezvoltarea durabilă [4]. Dezvotarea durabilă nu reușește să abordeze 

cauzele structurale și comportamentale ale violenței în cazul în care aceasta este frecventă iar încrederea în 

oameni și instituții lipsește . 

Abordarea securității umane ajută la clarificarea modului în care problemele diverse - variind de la 

privare în toate formele sale, violența și degradarea mediului - interacționează și necesită soluții specifice, 

specifice contextului.  

Securitatea umană, ce are ca și nucleu, viziunea despre atingerea libertății, îngrădind, frica, sărăcia și 

ofensa, care provin și rezultă din conflicte persistente, marginalizare și sărăcie extremă.  

Facându-se conexiunile necesare, este relevată relația de triangulație dintre pace, securitate, 

dezvoltare și drepturile omului, stabilindu-se astfel legatura indispensabilă dintre acestea.  

Securitatea umană de asemenea poate veni în sprijinul Organizației Națiunilor Unite, în vederea 

sprijirii acesteia pentru facilitarea acțiunilor integrate și promovarea soluțiilor care au ca și grup țintă și sunt 

concentrate pe oameni.  

Securitatea umană și dezvoltarea durabilă, întăresc cadrele deja existente și ajută la depășirea 

anumitor obstacole, prin combinarea instrumentelor existente în vederea accelerării demersurilor și utilizarea 

cât mai eficientă a resurselor care există. 

Securitatea umană în situații post conflictuale. În ultimul deceniu, aproximativ 60 de țări au fost 

identificate ca țări în conflict sau care au ieșit din conflicte violente. Majoritatea acestora au fost afectate de 

războaie intra-statale sau interne, dobândind adesea o dimensiune regională, deoarece violența tinde să se 

răspândească în statele vecine, înghițind regiuni întregi sau subregiuni într-o situație de vulnerabilitate și 

nesiguranță reciprocă. Cele mai multe dintre aceste țări se numără printre cele mai sărace națiuni din lume, cu 

indicatorii de dezvoltare umană cu rangul cel mai scăzut. Condițiile politice precare, lipsurile socio-

economice și violență armată amenință aproape fiecare aspect al securității umane, punând în discuție 

supraviețuirea, mijloacele de trai și demnitatea oamenilor. În același timp, ajutarea țărilor să iasă din conflict 

oferă oportunități semnificative pentru a promova schimbarea fundamentală, pentru a include excluderea, a 

scădea inegalitățile, a consolida rețelele sociale și a îmbunătăți relațiile stat-societate. 

Abordarea cauzelor profunde și a efectelor dăunătoare ale conflictelor, precum și asistarea țărilor în 

direcția securității umane și a dezvoltării durabile, reprezintă un efort extrem de complex care se află în prim-

planul agendei ONU. După cum sa explicat în Human Security Now, „a ajuta țările să se recupereze după un 

conflict violent [este] una dintre cele mai complexe provocări cu care se confruntă comunitatea 

internațională” [5]. 

Caracteristici, lacune și provocări ale situațiilor post conflictuale: 

Caracteristici. Principalele caracteristici ale situațiilor post conflicte pot fi clasificate astfel: 

- Securitatea extreme de volatilă: În timp ce acordurile de încetare a focului și soluționările de pace 

indică sfârșitul conflictelor violente, totuși, condițiile post-conflict sunt inerent instabile și, în majoritatea 

cazurilor, tensiunile între forțele opuse continuă să persiste. De obicei, imediat după o soluționare a păcii, 

condițiile socio-economice deteriorate, țesăturile sociale rupte, inegalitățile ascuțite, excluziunea și 

nemulțumirile etnice exacerbează adesea cauzele care au instigat violența în primul rând. Drept urmare, peste 



jumătate din țările post-conflict revin la războiul civil, acest procent fiind chiar mai mare atunci când 

controlul asupra resurselor naturale este în joc [6]. 

- Impactul asupra civililor: Conflictele contemporane au un impact civil covârșitor, de multe ori 

afectând în mod disproporționat femeile, copiii și alte grupuri vulnerabile. Consecințele umanitare ale 

violenței armate la scară largă, inclusiv deplasarea internă a populațiilor locale, a refugiaților, răspândirea 

bolilor și lipsa accesului la alimente și adăpost, modelează terenul post-conflict, atât în perioada imediat post-

conflict, cât și în faza de tranziție care urmează de la ajutor umanitar la dezvoltare [7]. 

- Capacitate instituțională slabă: În plus față de distrugerea evidentă a infrastructurii fizice, inclusiv a 

proprietății civile și de întreruperea semnificativă a producției și dezvoltării economice, setările post-conflict 

se confruntă de obicei cu un colaps complet al instituțiilor de stat și al structurilor societale. Ulterior, 

guvernul adesea nu dorește sau nu poate să-și securizeze granițele și teritoriul, să furnizeze servicii de bază și 

bunuri publice și să-și protejeze și să împuternicească oamenii, inclusiv cei mai vulnerabili. Această 

slăbiciune și / sau dezintegrare a instituțiilor de stat are ca rezultat apariția de noi actori nestatali, precum și o 

interdependență sporită între actorii naționali și internaționali [7]. 

- Militarizarea vieții sociale, politice și economice: Militarizarea vieții sociale, a politicii și a 

economiei, precum și trauma profundă cu care se confruntă indivizii și comunitățile sunt unele dintre 

principalele caracteristici ale societăților de după război. Între timp, pentru a reconstrui bazele economice, 

politice și sociale ale societăților devastate de război este necesară asigurarea securității naționale, locale și 

comunitare, inclusiv reforma sectorului de securitate; dezmembrarea economiilor de război; dezarmarea, 

demobilizarea și reintegrarea (DDR) a foștilor combatanți; precum și reconcilierea și reabilitarea comunității. 

Fiecare dintre aceste funcții este interconectată și interacțiunea dintre ele trebuie luată în considerare în orice 

situație post-conflict [7]. 

- Perioada de tranziție neliniară : există o tendință de abordare a tranziției de la război la pace ca un 

proces liniar - de la ajutor umanitar la reabilitare și reconstrucție, ducând la dezvoltare. După cum a 

menționat CHS, „prezumția a fost că doar ajutorul de scurtă durată este fezabil imediat după încheierea 

conflictului și că orice efort în acel moment în vederea reabilitării și reconstrucției ar fi probabil irosit” (CHS: 

2003: 59) [8]. În realitate, însă, recuperarea post-conflict nu urmează un astfel de continuum și nu pot fi 

compartimentate în intervale de timp distincte în cadrul abordărilor convenționale, bazate pe sector [9]. 

Lacune și provocări. În ciuda eforturilor considerabile și a resurselor direcționate de comunitatea 

internațională către promovarea păcii și securității, recordul general al consolidării păcii a fost în cel mai bun 

caz mixt. 

Experiența trecutului demonstrează complexitatea operațiunilor de consolidare a păcii necesită 

evaluare constantă, examinare, reflecție și îmbunătățire, astfel încât să fie depășite provocările cu care se 

confruntă întervențiile postconflictuale.  

Reconstrucția post-conflict se confruntă cu următoarele lacune și provocări [10]: 

- Lacune de securitate: Trupele militare sunt deseori dislocate în luptătorii separați - trupe slab 

echipate pentru a face față problemelor de securitate publică, cum ar fi tulburările civile, criminalitatea și 

traficul de persoane. Strategiile de securitate nu iau în considerare nevoile actorilor umanitari și de dezvoltare 

- Lacune ale guvernării: Consolidarea păcii este văzută ca un proces „de sus în jos”, condus în mod 

obișnuit și impus de actori externi - mai degrabă decât ca un proces care trebuie deținut de instituțiile și 

oamenii naționali. Eforturile de reconciliere acordă prea puțină atenție coexistenței comunităților divizate și 

construirii încrederii. 

- Lacune în răspunsurile internaționale : Agențiile umanitare se concentrează pe intervenții rapide, 

dar de multe ori nu iau în considerare impactul asupra activităților de reconstrucție și dezvoltare. Actorii de 

dezvoltare necesită mult timp perioade de mobilizare a resurselor și implementarea planurilor lor, 

împiedicând conversia activităților umanitare în strategii de dezvoltare pe termen mai lung.  

- Lacune în resurse: Actorii internaționali folosesc multe strângeri de fonduri mecanisme - apeluri 

cuprinzătoare, mese rotunde, grupuri consultative și fonduri fiduciare specifice fiecărei țări - unele 

concurente, multe ridicând așteptări false cu privire la sumele angajate. Negocierile privind arieratele 

datoriilor întârzie adesea participarea deplină a finanțelor instituțiilor internaționale. 



Spre un răspuns mai puternic al sistemului Națiunilor Unite în ceea ce privește dezvoltarea 

durabilă și securitatea umană [11]. Răspunsunsul Organizației Națiunilor Unite la problema dezvoltării 

durabile în ceea ce privește securitatea umană, vine prin intermediul agendei 2030, care, așa cum a subliniat 

Adunarea Generală, prevede: „o lume lipsită de sărăcie, foamete, boli și dorințe ... fără frică și violență ... cu 

acces echitabil și universal la educație de calitate, îngrijire a sănătății și protecție socială ... la apă potabilă 

sigură și salubritate ... unde hrana este suficientă, sigură, la prețuri accesibile și hrănitoare ... unde habitatele 

sunt sigure, rezistente și durabile ... și acolo unde există acces universal la energie accesibilă, fiabilă și 

durabilă”. 

Prin intermediul agendei de lucru, sunt reunite diferite părți ale sistemului Națiunilor Unite care 

trebuiesc reunite în vederea utilizării resurselor de care dispun într-un mod unitar.  

Pe parcursul anilor, Organizația Națiunilor Unite, prin aplicarea metodelor de securitate umană, 

aceasta a putut observa beneficiile acestei abordării în vederea combaterii sărăciei, războaielor și a altor 

amenințări care subjugă populțiile lumii. 

Securitatea umană a fost și este capabilă să descopere factorii care împiedică accesul populației 

vulnerabile, printre care: femeile, minoritățile, refugiații, de la accesul la serviciile publice esențiale și 

respective oportunități economice. 

Aplicarea securității umane se adresează de asemenea, nu numai provocării în ceea ce privește 

dezvoltarea, dar și provocărilor în ceea ce privește factorii ce împiedică creșterea economică și reducerea 

sărăciei, precum și lipsa mijloacelor de trai și agresiunea asupra diferitelor grupuri minoritare. De aceea ea 

ajută în ceea ce privește, modul în care pot fi redresate aceste probleme.      
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СПОРТИВНАЯ ДИПЛОМАТИЯ КАК ИНСТРУМЕНТ ВНЕШНЕЙ  

ПОЛИТИКИ И ФАКТОР МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
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Резюме: Спорт обладает сильным политическим потенциалом в международных 

отношениях и во внешней политике государства. Политическое влияние в области спорта высших 

достижений связано с организацией крупных международных спортивных мероприятий и сильным 

политическим давлением со стороны международных спортивных держав и организаций. Спорт 

высших достижений трактуется как инструмент государственной внешней политики и публичной 

дипломатии, одно из средств формирования положительного имиджа страны на международной 

арене и сфере международной безопасности, предназначенный для установления и поддержания 

мирных отношений между состояния. 

Ключевые слова: Спортивная дипломатия, «мягкая сила», публичная дипломатия, 

международная безопасность, спортивная геополитика. 

 

Rezumat: Sportul are un puternic potențial politic în relațiile internaționale și în politica externă a 

statului. Influența politică în domeniul sportului de înaltă performanță este asociată cu organizarea unor 

majore evenimente sportive internaționale și cu o dură presiune politică din partea unor puteri și organizații 

sportive internaționale. Sportul de înaltă performanță este interpretat drept instrument al politicii externe a 

statului și al diplomației publice, unul dintre mijloacele de formare a imaginii pozitive a țării pe arena 

internațională și a unui spațiu de securitate internațională, menit să stabilească și să mențină relațiile 

pașnice între state. 

 

Введение в научный оборот понятия «спортивной дипломатии» и ее использование как 

функциональный ресурс внешней политики и дипломатической практики, спровоцировал не мало 

противоречивых дискуссий.Этот «гибридный термин», как его квалифицирует Стюарт Мюррей [1], 

порождает ряд закономерных вопросов: с одной стороны, если спорт и политика несовместимы, то 

как спорт может выполнить функции инструмента внешнеполитической деятельности государства; с 

другой - если дипломатия, это искусство достижения компромисса между субъектами 

международных отношений , то как она совмещается с бескомпромиссностью спортивной борьбы и с 

националистическими проявлениями в рамках международных спортивных соревнованиях. Для 

разрешения данных формальных противоречий необходимо, по совету Мюррея, «лучше понять», с 

теоретической точки зрения категорию «спортивной дипломатии» [1]. 

Общепринятая практика внешнеполитической деятельности, достоверно доказывает, что 

функционально, все обозначенные разновидности дипломатии – классическая, публичная, спортивная 

плюс категория «мягкой силы» играют роль «инструментов» по отношению к государству и его 

внешней политики. Краеугольным началом понимания места и роли спортивной дипломатии 

усматривается,  в частности, в приведенных Мюрреем шести причин «спортивности дипломатии»: 1) 

осознанное взаимодействие государства со спортом, ввиду эрозии традиционной дипломатии и 

осознание необходимости применения инновационных дипломатических средств, для достижения 

внешнеполитических целей, особенно после второй мировой войны; 2) быстрое и глобальное 

развитие спорта и спортивных сооружений, как фактор позволяющий государству консолидировать 

общество и в тоже время отвлечь его от нерешенных сложных социальных проблем и 

межгосударственных противоречий; 3) всевозрастающий запрос использования культурных и 

спортивных обменов в качестве «мягкой силы», во избежание масштабных международных 

конфликтов и человеческих страданий характерных для ХХ века; 4 глобальное информационное 
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сопровождение международного спорта и огромная аудитория болельщиков представляющие все 

социальные слои населения Земли; 5) ценности, которых спорт прививает не только спортсменам, но 

и болельщикам – спокойствие, самообладание, целеустремленность, точность, корректность 

характеризуют и лучшие качества дипломатов. Шестая причина, на наш взгляд не релевантная [1]. 

Несмотря на то, что спортивная дипломатия структурно является частью публичной 

дипломатии, то есть играет определенную соподчиненную роль, оба эти формы проявления 

нетрадиционной дипломатии в равной степени могут быть инструментами «мягкой силы» и наоборот, 

о чем свидетельствуют в целом современная внешнеполитическая практика, в том числе, ряд 

теоретических разработок [2]. Что касается «спорта» как главной категории в контексте нашего 

анализа, то он органично вписывается в семантическое поле всех этих понятий, придавая им 

соответствующий смысл и значимость, образуя таким образом новые категории. Например: «спорт 

как инструмент внешней политики государства»; «спорт как дипломатический инструмент»; «спорт 

как часть публичной дипломатии» или «спорт как инструмент мягкой силы». В этом контексте 

правомерно говорить и о более сложной взаимосвязи между этими понятиями, каким является 

например «спортивная дипломатия как инструмент внешней политики государства». 

Для более полного понимания данной смысловой конструкции и в особенности «спортивной 

дипломатии», необходимо раскрыть некоторые стороны более емкой категории – «публичной 

дипломатии». В этом контексте приведем несколько ключевых характеристик, каждая из которых 

раскрывает определенную ее сторону. Таким образом, публичная дипломатия - это «продвижение 

национальных интересов» и «информирование зарубежной общественности» [3]; «влияния на 

международные процессы» [4]; «позиционирование государства на международной арене» [5]; 

«взаимодействие с зарубежной общественностью» [6]; «достижение внешнеполитических целей, 

путем воздействия на общественное мнение» [7]. К любой представленной характеристики 

публичной дипломатии, можно ассоциировать понятие «спорт» или «спортивную дипломатию», факт 

доказывающий на наш взгляд, смысловую и логическую совместимость всех этих понятий. 

Например: «спорт/спортивная дипломатия это средство достижения внешнеполитических целей, 

путем воздействия на общественное мнение» или «спорт/спортивная дипломатия это средство 

взаимодействия с зарубежной общественности», или «…воздействия на зарубежное общественное 

мнение» и т. д. 

Как и в любом теоретическом видение, так и в теории спортивной дипломатии, важное место 

занимает определение предмета исследования. Учитывая тот факт, что спортивная дипломатия 

является частью публичной дипломатии, считая, что первая есть средство достижения 

внешнеполитических целей, а вторая способ получения этого средства, Мюррей предложил 

следующее определение: «спортивная дипломатия - это представительская и дипломатическая 

деятельность имеющих отношение к спорту индивидов, осуществляющаяся от имени 

соответствующего правительства и совместно с ним» [1]. 

Довольно интересные определения спортивной дипломатии (в расширенном, а также в 

коротком изложении), предложены другим крупным специалистом - Н.М. Боголюбовой [8, c.10]. В 

расширенном варианте термин трактуется как использование спорта в качестве инструмента 

традиционной дипломатии для достижения внешнеполитических целей государства, а также как 

использование традиционной дипломатии для достижения интересов государства в спорте; под 

спортивной дипломатией можно понимать также и стремление воздействовать посредством спорта на 

общественность, формируя благоприятное общественное мнение о той или иной стране. В коротком 

изложении, спортивная дипломатия - это особый вид деятельности, в котором спорт выступает 

средством достижения конкретных внешнеполитических целей [8, c.12].  

Диалектика взаимосвязи спорта, политики и дипломатии - это своеобразный «гибрид» 

возникший, на наш взгляд, в результате подспудной политизации спорта и приобретения им 

определенных дипломатических функций. Если исходить из этого положения, то можно определить 

некоторые основные функции спортивной дипломатии: 1) функция инструмента внешней политики и 

публичной дипломатии; 2) функция консолидации народов и государств вокруг спорта; 3) функция 

формирования позитивного образа государств; 4) функция формирования своеобразных 



международных площадок (в рамках чемпионатов мира и олимпийских игр) для неформальных 

встреч и переговоров руководителей государств и правительств; 5) функция защиты государственных 

интересов а также переговорная и представительская функции, плюс защита прав и интересов 

спортсменов аккредитованных в спортивных формированиях за рубежом [8, c. 13]. 

К концу ХХ века был накоплен огромный исторический опыт взаимосвязи спорта и политики, 

а также сотрудничества между лидерами большого спорта и спортивной бюрократии с 

государственными структурами. Данный опыт можно рассматривать с точки зрения характера 

существующих политических систем и политических режимов, соответствующих исторических 

периодов и интересов, но всегда и в любых обстоятельствах, эти два субъекта исследования - Спорт и 

Политика, находили формальные или неформальные точки глубоких взаимоотношений и 

сотрудничества. В результате, существующий исторический опыт, под влиянием интересантов, был 

инструментализирован в виде «спортивной дипломатии» и поставлен на службу государственных 

интересов. Так, в этом смысле, премьер-министр Канады Эллиот Трюдо смог удачно использовать 

хоккейную дипломатию не только для сближения с СССР, но и для решения внутриполитических 

проблем. Как подчеркивает Колесников А. в своей работе «Холодная война на льду», ему нужна была 

Суперсерия СССР – Канада «и для страны и для себя лично». С одной стороны, Трюдо стремился 

объединить канадцев, чтобы они себя почувствовали одной нацией «под звуком и словах гимна», с 

другой победа в суперсерии могла бы поддержать его пошатнувшийся рейтинг, перед осенними 

выборами 1972 г.[9, c.12]. 

В этом контексте подчеркнем, что международный спорт все больше приобретает характер 

инструмента многосторонней дипломатии. Первым шагом в направлении институционализации 

спорта в этом плане, является разработанная ЮНЕСКО, Международная хартия физического 

воспитания и спорта, принятой Генеральной конференцией Организации Объединенных Наций по 

вопросам образования, науки и культуры, собравшаяся в Париже на свою двадцатую сессию 21 

ноября 1978 г. [10]. Затем 14-15 мая 1992г. в рамках седьмой Конференции министров по спорту 

государств Европы, была принята Спортивная хартия Европы [11]. В 2001г. Организация 

Объединенных Наций, учредила Управление ООН по спорту на благо мира и развития. В тот же год, 

по инициативе Генерального секретаря ООН Кофи Аннаном, была учреждена должность 

специального советника по спорту на благо мира и развития. В результате учреждения данной 

структуры, были выдвинуты множество инициатив в области спорта, в том числе «Европейский год 

образования через спорт» (2005г.); создана Международная рабочая группа «Спорт на благо мира и 

развития» (2008г.) и т.д. [12].  

Как в рамках двусторонних так и в контексте многосторонних межгосударственных 

отношений, глобальная информационная поддержка современного спорта по праву представляет его 

не только как проводника национальной внешней политике, но и как глобального дипломатического 

посредника способный достигать мира и сотрудничество между народами. Данное видение находит 

свое отражение в высказываниях Дж. Пигмана: «Спортсмены, выступающие на крупных мировых 

первенствах, участвующие в престижных лигах и клубах, чьи успехи широко освещаются в СМИ, 

вносят немалый вклад в улучшение образа своей страны, становясь, таким образом, акторами 

спортивной и публичной дипломатии» [13]. 

Участие большого спорта в международной и мировой политики, в процессе приумножения 

национального престижа и влияние государства на мировой арене, защите его национальных 

интересов, чревато различными скандалами, которые иногда имеют обратный эффект. Тем более, что 

практика последних Олимпиад и последнего Чемпионата мира по футболу демонстрирует, что в 

информационной борьбе, сопровождающие крупные международные соревнования, выигрывает тот 

кто имеет влияние в международных спортивных организациях, в международных медицинских 

структурах, ассистирующие большой спорт и главное – владеют методологией управления 

международными коммуникациями в спорте. 

В этом контексте, процесс развития спортивной дипломатии последних 20-ти лет, ясно 

демонстрирует, что назрела острая необходимость профессионального осознания национальными и 

международными спортивными менеджерами, с одной стороны: происходящих процессов в мировой 



политики и обеспеченья международной безопасности, причин и истоков международных 

конфликтов, стратегии развития национального и регионального спорта и их интеграция в мировой 

спорт; с другой - необходимость серьезного  изучения вопросов спортивной дипломатии, 

особенности функционирования и взаимодействия международных спортивных организаций, 

технологий консульского сопровождения, особенности защиты спортсменов в противоречивых 

международных ситуациях [14].  

В заключение отметим, что понятие «спортивная дипломатия» выработана в результате 

огромного исторического опыта организации и проведения международных спортивных 

соревнований, включая Олимпийских игр, самой природой спорта как сетевого общественного 

явления, а также необходимостью проявленным государством, по его использованию в целях 

формирования позитивного имиджа страны, защиты ее чести и достоинства за рубежом. Спорт по 

сути, является эффективным и самым стабильным посредником, в плане построения мирных 

отношений между государствами, отношений сотрудничества и преодоления культурных и 

религиозных различий, а также расовых отличий. 
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PROCESUL MANAGERIAL ÎN ORGANIZAȚIILE SPORTIVE 
 

Emil GUȚU1119 

 

Abstract: Intensitatea procesului managerial se află într-o relație de dependență cu eșalonul 

managerial, în sensul că cu cât se realizează mai mult pe un pas în ierarhia superioară a sistemului 

managerial, cu atât mai cuprinzător, mai intens și mai bogat în semnificații și rezultate . Esența procesului 

managerial constă în concretizarea de către manager a eforturilor umane pentru coordonarea muncii 

comune, eforturi de dezvoltare în timp și spațiu pentru a rezolva problema cu care se confruntă instituțiile 

sportive. 

Cuvinte cheie: Proces, spotiv, orgaanizație, manager, funcție, scop, continuitatea, stabilitate, 

dinamism, ciclitate. 

 

Abstract: The intensity of the managerial process is in a relationship of dependence with the 

managerial echelon, in the sense that the more it is achieved on a step in the higher hierarchy of the 

managerial system, the more comprehensive, more intense and richer in meanings and results. The essence 

of the managerial process consists in the concretization by the manager of the human efforts for the 

coordination of the common work, efforts of development in time and space in order to solve the problem that 

sports institutions face. 

 

Intensitatea procesului managerial se află  într-un raport de dependenţă cu eşalonul managerial, în 

sensul că, cu cât acesta se realizează pe o treaptă din ierarhia superioară a sistemului managerial, cu atât este 

mai cuprinzător, mai intens şi mai bogat în semnificaţii şi rezultate. Esenţa procesului managerial constă în 

concretizarea de către manager a eforturilor umane pentru coordonarea muncii comune, eforturi de 

desfăşurare în timp şi spaţiu în vederea soluţionării problematicii cu care sec onfruntă instituţiile sportive.  

Conţinutul procesulu imanagerial depinde de principalele sarcini ce stau în faţa organizației şi poate 

fi abordat din punct de vedere metodologic, funcţional, economic, organizaţional, social sau informatic.  

Conţinutul metodologic al procesului managerial  presupune  parcurgerea a patru etape ce se aplică 

atât în proiectarea, cât şi în perfecţionarea procesului managerial. Aceste etape sunt: 

- definirea scopului, perceput ca o reprezentare a stării în care se va găsi sistemul într-o anumită etapă 

şi la un anumit termen; 

- analiza situaţiei, reprezintă starea sistemului condus în raport cu scopul stabilit; 

- determinarea problemei respectiv  componenta principală în schimbarea situaţiei existente în direcţia 

definită prin scop; 

- adoptarea deciziei, ca formă de impuls de acţionare a sistemului de conducere. 

Conţinutul funcţional a lprocesului managerial se manifestă în cursul realizării principalelor funcţii 

ale managementului2120. 

În instutuţiile sportive se desfăşoară  un ansamblu  de procese de  muncă.Procesele de muncă, în 

funcţie de conţinut şi efecte se împart în două grupe de bază: 

- procese de execuţie; 

- procese manageriale. 

Procesul managerial al instutuţiilor sportive prezintă următoarele trăsături caracteristice3121: 
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3 COLIBABA, E.D., BOTA, I., Jocuri sportive- teorie și metodica, Edit. Aldin, București, 1998. 
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Dinamismul este dat de schimbarea continuă a direcţiilor problematicii şi caracterului realizării 

procesului managerial şi se manifestă şi în dinamica conlucrării dintre diferite etape şi operaţii. 

Stabilitatea constă în utilizarea numai a anumitor canale, în realizarea managementului instutuţiilor 

sportive. 

Continuitatea se manifestă în funcţie de nivelul de exercitare a managementului şi de particularităţile 

instutuţiilor de credit. 

Consecvenţa se caracterizează prin realizarea etapelor sale: scopul, situaţia, problema, decizia, 

prezentate anterior când a fost descris conţinutul metodologic al procesului managerial la nivelul organizației 

sportive. Etapele se repetă în scopul eficientizării managementului instutuţiilor sportive. 

Ciclitatea este subliniată de faptul că fiecare act de influenţare se termină prin trecerea sistemului 

condus la o nouă stare,ceea ce subliniază necesitatea stabilirii unui nou scop al managementului instutuţiilor 

sportive, sau de a corecta sau completa scopul precedent. 

De o importanţă majoră apare şi necesitatea analizării problemelor juridice şi psihosociale ale 

procesului managerial al instituţiei sportive. 

În cadrul analizei problemelor juridice se impune clasificarea posibilităţilor juridice de reglementarea 

procesului managerial respectiv, relaţia dintre trăsăturile conţinutului procesului managerial al instutuţiilor 

sportive şi actele juridice, precum şi rolul intervenţiei juridice în procesul managerial instituțional şi direcţiile 

în care acţionează mecanismul juridic. 

În privinţa componenţei psihosociale a procesului managerial al instutuţiilor de sportive se recomandă 

a se avea în vedere: 

- starea de spirit a participanţilor la procesul managerial al instutuţiilor sportive, motivaţia, obiceiurile 

şi stereotipurile gândirii acestora; 

- direcţiile, conţinutul şi consecinţele participării în procesul managerial. 

Studierea şi influenţarea de către manager a interrelaţiei dintre procesul managerial şi structura 

managementului instutuţiilor sportive constituie un factor semnificativ de eficacitate. Legătura între proces şi 

structură se manifestă în principiile, funcţiile, mecanismul şi metodele managementului sportive. 

Principiile managementului formulează cerinţe atât faţă de parametrii structurali, cât şi faţă de 

procesul funcţionării şi dezvoltării managementului. 

Principalele trăsături ale procesului managerial care influenţează proprietăţile structurii 

managementului instutuţiilor sportive sunt: 

- diferenţierea organizaţională a etapelor şi stadiilor procesului managerial instituțional; 

- asigurarea informaţională a instutuţiilor sportive;  

- operativitatea şi intensitatea îndeplinirii operaţiilor în instituţia  sportivă;  

- stabilitateaorganizaţională a instutuţiilor sportive;  

- particularităţile metodologice. 

Organizarea procesului managerial presupune: 

 determinarea activităţilor în etape; 

 reglementarea şi normarea desfăşurării lor; 

 stabilirea termenelor de realizare; 

 introducerea cerinţelor obligatorii în realizarea procesului managerial. 

 Rolul organizării procesului managerial apare din cerinţa perfecţionării acestuia, cu accent pe 

următoarele: 

 intensificarea procesului managerial printr-o organizare ştiinţifică a operaţiilor curente; 

 reducerea costurilor ciclurilor de elaborare a deciziilor prin simplificarea operaţiilor procedurale; 

 simplificarea asigurării informaţionale a procesului managerial pentru a obţine la timp suficiente 

informaţii. 

Tratarea ştiinţifică a organizării procesului managerial implică proiectarea acestuia. În proiectarea 

organizării procesului managerial sunt urmărite două scopuri principale: 

 formularea sarcinilor de perspectivă şi curente ale instutuţiilor sportive; 

 determinarea celor mai raţionale direcţii, metode şi mijloace de realizare a acestor sarcini.  



Ca etape în proiectare organizării procesului managerial putem menţiona: 

- proiectarea etapizării logice şi raţionale a stadiilor de îndeplinire a activităţilor în procesul 

managerial; 

- proiectarea procedeelor manageriale; 

- proiectarea timpului necesar în procesul managerial; 

- proiectarea spaţială a procesului managerial; 

- proiectarea conlucrării verigilor şi nivelurilor procesului managerial în scopul accelerării 

respectivului proces. 

Influenţarea are ca scop asigurarea creşterii permanente a eficienţei, a îmbunătăţirii calităţii şi 

asigurarea operativităţiiîn actul managerial4122. 

Influenţarea sistemului managementului instutuţiilor sportive vizează atât pe manager, cât şi salariaţii 

proprii ai instituţiilor sportive şi ea trebuie să vizeze toate sistemele componente. 

Principalele surse de influenţare a procesului managerial sunt: 

- sistemul managerial; 

- principalele verigi şi trepte manageriale; 

- factorul uman; 

- activitatea ce se desfăşoară în procesul managerial. 

In managementul instutuţiilor sportive se urmăreşte să se obţină o creştere permanentă a eficienţei, o 

îmbunătăţire a calităţii şi asigurarea operativităţii în actul managerial. 

Imaginea completă a managementului o putem realiza prin interrelaționarea unor "doctrine": acțiunile 

ce trebuiesc întreprinse pentru atingerea obiectivelor, relațiile umane de grup și teoria deciziilor. 

Toate structurile componente ale activitatilor sociale, implicit și activitatea sportivă genereaza trepte 

și niveluri de management. 

a)  Manager general; 

b)  Manager al resurselor umane; 

c)  Manager financiar; 

d)  Manager de marketing; 

e)  Manager operational. 

Activitatea managerială, la nivelul activității sportive din Republica Moldova se desfășoară pe două 

coordonate distincte dar în complementaritate: 

- la nivelul administratiei guvernamentale, Ministerul de reasort, Directii raionale pe sport, institutii in 

subordine și cele cu incidența în sport; 

- la nivelul structurilor sportive, cu personalitate juridică - între care și federatiile sportive nationale. 

Trebuie de la început să se știe, că tot ceea ce caracterizează activitatea sportivă la nivel de 

macrosistem, inclusiv așteptările – cerințele populatiei, depind în mare masură de factorul economic. 

Ca îndreptar, teoretic și metodic trebuie să folosim politicile generate de organismele U.E., 

nominalizate după cum urmează: 

-  drept de constituire; 

-  personal (resurse umane); 

-  planificarea activității; 

-  rezolvarea problemelor (curente și în timp); 

-  legislatie; 

-  tehnologii noi; 

-  sisteme informationale; 

-  relatii publice; 

-  comunicare; 

-  promovare; 

Toate aceste politici, in aplicarea lor, vor tine cont de orientarea intregii societati: 

                                                             
4 LARION, A., Contributii la determinarea trasaturilor definitorii ale managementului specific cluburilor sportive de performanță din județul 

Constanța, teza de doctorat, Pitești, 2005. 



-  sportul va fi în căutare permanentă de resurse financiare, chiar și la nivelul performanței; 

-  fondurile publice disponibile pentru activitatea sportivă, vor fi din ce în ce mai mici; 

-  populația tânără, mai putin numeroasă, va fi tentată spre alte domenii și în numar redus spre sport; 

- societatea capitalistă duce inevitabil la împărtirea populatiei, în două categorii, cea cu posibilități 

(bani și loc de muncă) și cea fără sau cu posibilități limitate (care nu trebuie îndepărtată de la practicarea 

sportului). 

In ansamblul activitatilor sportive (macrosistem) federatiile sportive au organisme proprii de 

administrare și gestionare a patrimoniului, bugetului, resurselor umane, a relatiilor. 

Obiectivele diferitelor structuri sportive, inclusiv cele de nivelul macrosistemului, se derulează prin 

resursele specifice domniului. Se pune firesc întrebarea: care sunt categoriile de resurse și ce categorii de 

mijloace fac parte din acestea? 

Resursele umane, reprezintă în structurile sportive segmentul calificat chemat să realizeze 

obiectivele. Concret, în resursele umane la nivel de macrosistem includem pe practicantii exercitiilor fizice, 

sportivii de performanță, antrenorii, specialistii domeniului, salariații structurilor sportive și ai serviciilor 

anexe. 

Innoirea și imbunatatirea calității umane face parte integrantă a unei reforme largi privind și celelalte 

resurse manageriale inclusiv a managerilor. 

Pentru toate categoriile ce formează resursele umane care activează în sport "pregătirea managerială 

trebuie să fie reproiectată pentru a pune accent pe democratizare, stimulente și procese participative5123. 

Resursele materiale, reprezintă bunurile mobile și imobile ale structurilor sportive, respectiv bazele 

sportive, clădiri, anexe. Patrimoniul federatiilor sportive poate fi completat prin donații, așteptările 

managerilor federali se îndreaptă însă spre guvernanți - care pot continua actiunea de trecere în administrare 

a unor imobile și baze sportive. 

Resursele informationale, se referă la cunoștintele privind metodica antrenamentului, organizarea 

competitiilor, medicina sportivă, legislația domeniului, marketingul și economia sportului etc. 

Resursele informationale devin "ajutoare" de preț pentru desfășurarea activităților federale, spiritul de 

competiție exista în toate fazele premergătoare celei recunoscute - cea din arena sportivă6124. 

Obtinerea informației, reclama o continuă legatură cu institutiile nationale și internationale, toate 

raportate la prevederile departamentelor de specialitate din Consiliul Europei. 

Managerii sunt principalii pioni care asigură  funcționarea procesului managerial la nivel instituțional. 

Conducerea și luarea deciziilor, presupune un ciclu permanent, de: 

-  culegere de informatii; 

-  stocarea in banca de date; 

-  analize; 

-  luarea deciziilor. 

Astfel, putem menționa că distingem, manageri în sportul profesionist al cluburilor sportive, ligilor 

profesioniste, federaţiilor şi asociaţiilor federaţiilor, manageri ai sportului universitar (întâlnit mai puţin în 

România), manageri ai sportului recreaţional, manageri de marketing sportiv, manageri ai evenimentelor 

sportive, manageri ai facilităţilor sportive (stadioane, arene, săli) etc. Elementele cele mai importante ale 

managementului în sport sunt marketingul, managementul performanţei, managementul riscurilor, 

managementul resurselor umane, managementul proiectelor şi finanţele.  

În contextul social-economic actual în care diversitatea socială şi culturală sunt tot mai accentuate, iar 

mediul economic este tot mai turbulent, managerii sportului trebuie să cunoască totul - de la cum să 

maximizeze veniturile, până la cum să gestioneze resursele într-un mod inteligent şi cu precizie în timp.  

In luarea deciziilor la nivelul federal, se petrece un întreg proces, în timp și spațiu. 

Pentru alegerile strategice în luarea deciziilor, managerul se va baza pe: 

-  voluntarismul alegerii; 

-  posibilitatea de a vedea sau intui efectele care rezultă din ierarhizarea deciziilor luate. 
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Pentru a intelege realitatea functionarii unei federatii sportive este necesară cunoașterea procesului de 

luare a deciziilor vis-a-vis de incertitudinile intâlnite și modalitatile de actionare. 

Decizia la nivelul federatiilor, poate fi clasificata urmand cele trei tipuri, concepute de Allison și 

anume: 

- decizia trebuie să fie rezultatul unui proces rational, rezultatul hotărârii unui manager sau a unui 

grup de persoane care va parcurge traseul - fixarea obiectivelor - optiunile alese - inregistrarea consecintelor; 

- decizia catalogată ca un proces organizatoric, urmărind evitarea incertitudinii, care va materializa 

printr-o schimbare sau printr-o criza violenta; 

- decizia ca proces politic, este rezultatul unui joc de nuanță politică al mai multor autori, din 

conducerea federatiei, fiind bazat pe conflicte, jocuri de putere, compromisuri, coalitii, în care caz decizia se 

va lua ca urmare a unui ansamblu de negocieri și de previziuni. 

Metodele moderne de management, utilizate în structurile sportive, se caracterizează prin trăsături, în 

fond comune și altor domenii sociale: 

-  au un caracter stiintific; 

-  sunt în consens cu ambientul social; 

-  tin seama de complexitatea actiunii; 

- se integreaza în sistemul general al normelor specifice managementului. 

Managementul prin obiective (MPO) - poate fi definit ca un sistem de management bazat pe 

determinarea riguroasă a obiectivelor până la nivelul executanţilor, care participă nemijlocit la stabilirea lor şi 

pe corelarea strânsă a recompenselor şi/sau sanţiunilor cu nivelul realizării obiectivelor prestabilite. 

Este cel mai frecvent sistem de conducere folosit. La baza conceperii MPO se află premisa că 

eficacitatea unei firme depinde de întrepătrunderea obiectivelor sale cu obiectivele subsistemelor, ceea ce 

implică o legătură strânsă între obiective – rezultate – recompense/sancţiuni. MPO cuprinde, de regulă, 

ansamblul activităţilor firmei, de aceea are o structură complexă, alcătuită din şase componente. 

Aceste obiective trebuie privite ca un punct de plecare în stabilirea întregului lanţ de obiective, fiind 

modificate pe parcurs. Astfel, putem destinge următoarele tipuri de managenmet: 

Managementul prin proiecte (MPP ) - reprezintă o metodă de conducere aplicabilă pe o perioadă 

limitată, de regulă câţiva ani, în vederea rezolvării unei probleme complexe, dar definite precis, care implică 

aportul mai multor specialişti din subdiviziuni organizatorice definite, integraţi temporar într-o structură 

autonomă a proiectului respectiv. 

Prin proiect se desemnează un ansamblu de procese de muncă, în mare parte cu caracter inovaţional, 

de natură diferită, a căror realizare urmăreşte îndeplinirea cu succes a unei misiuni complexe, cu o 

specificitate ridicată. 

Managementul pe produs (MPPr) - reprezintă o metodă de conducere, caracterizată prin atribuirea 

principalelor sarcini, competenţe şi responsabilităţi – privind comercializarea unui produs-serviciu sau a unei 

familii de produse, cu pondere semnificativă în producţia firmei – unui manager, direct răspunzător de 

realizarea numai a acelui produs. 

Conceperea acestui sistem este un rezultat al procesului de reînnoire a produselor în urma revoluţiei 

ştiinţifico-tehnice şi intensificării concurenţei pe piaţă. Metodologia de realizare a MPPr. 

Managementul prin bugete (SCB – sistem de conducere prin bugete - este un sistem de 

management ce asigură previzionarea, controlul şi evaluarea activităţilor firmei şi ale principalelor sale 

componente, procesuale şi structurale, prin bugete. Bugetul – asigură, în expresie financiară, dimensionarea 

obiectivelor, cheltuielilor, veniturilor şi rezultatelor la nivelul centrelor de gestiune şi, în final, evaluarea 

eficienţei economice prin compararea rezultatelor cu nivelul bugetat al acestora. Premisele sistemelor de 

management prin bugete: 

• organizația este divizată în centre de gestiune, la nivelul fiecăruia fiind lansate bugete în care sunt 

prevăzute obiective, cheltuieli, venituri şi rezultate; 

• obiectivele stabilite sunt predominant financiare; 

• managerii şi executanţii participă la dimensionarea bugetelor; 

• proiectarea unui sistem informaţional centrat pe înregistrarea, transmiterea şi analiza abaterilor de 

la nivelul previzionat al cheltuielilor; 



• adaptarea contabilităţii generale şi analitice la cerinţele impuse de determinarea costurilor efective 

prin determinarea abaterilor de la costurile normate; 

• proiectarea unor mecanisme de decontare între centrele de gestiune, care să evidenţieze contribuţia 

fiecăruia la realizarea obiectivelor. 

Managementul prin excepţie (SCE)7125- reprezintă o metodă de conducere care se bazează pe 

identificarea şi comunicarea situaţiilor în care este necesară intervenţia conducătorului aflat la un anumit 

nivel ierarhic în cadrul organizaţiei, el rămânând inactiv când activitatea se desfăşoară normal.  

Managementul prin sisteme (MPS ) - reprezintă o metodă de conducere care constă în modelarea 

principalelor activităţi ale organizaţiei şi luarea deciziilor la diferitele nivele de conducere în funcţie de 

concluziile relevante furnizate de aceste modele. 

Managementul prin inovare (MPI) - reprezintă o metodă de conducere modernă, dinamică, care se 

bazează pe atitudinea receptivă conducerii la inovări, axat pe stabilirea şi aplicarea consecventă a unor 

strategii inovaţionale. 

Procesul de inovare, care este elementul central al MPI reprezintă o iteraţie continuă prin care se 

asigură corespondenţa deplină între dezvoltarea tehnică a unui nou produs (de exemplu), şi dezvoltarea sa 

comercială8126. 

În final, pot să afirm că în implementarea managementului în sport, un rol definit îi revine și 

marketingului. Acesta nu mai poate fi neglijat de nici un manager ce se doreste a fi performant. Deci procesul 

de manageriat este unul complicat și în dependență de experianța managerului se determină gadrul de 

performanță a instituției. Ideele inovatoare în procesul de conducere sunt mereu binevenenite și un bun 

conducător trebuie să cunoască cum să coordoneze cu aceste idei pentru un rezultat dorit. 
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Rezumat: Analiza sistemică a organizațiilor economice evidențiază existența celui mai valoros activ 

utilizat în procesul muncii - resursele umane. Deși acest activ nu apare în mod explicit în documentele 

contabile ale organizațiilor, succesul depinde adesea de modul în care resursele umane pun în aplicare 

obiectivele strategice stabilite. În acest context, funcția de personal devine importantă deoarece include 

activități prin care se identifică calitățile, se analizează capacitățile și se perfecționează personalul angajat 

într-o organizație. 
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Abstract: The systemic analysis of economic organizations highlights the existence of the most 

valuable asset used in the labor process - human resources.Although this asset does not appear explicitly in 

organizations' accounting documents, success often depends on how human resources implement the set 

strategic objectives. In this context, the personnel function becomes important because it includes activities 

through which the qualities are identified, the capacities are analyzed and the personnel employed in an 

organization are perfected. 

 

Analiza sistemică a organizaţiilor economice pune în evidenţă existenţa celui mai valoros activ 

utilizat în procesul muncii – resursele umane. Deşi acest activ nu apare explicit în documentele contabile ale 

organizaţiilor, adeseori succesul depinde de modul în care resursele umane pun în practică obiectivele 

strategice stabilite. În acest context funcţia de personal devine importantă pentru că ea cuprinde activităţi pr in 

care se identifică calităţile, se analizează capacităţile şi se perfecţionează personalul încadrat într-o 

organizaţie. 

Managementul previzional al resurselorumane constă în conceperea, şi urmărirea politicilor şi 

planurilor de acţiune care vizează reducerea în mod anticipat a diferenţelor dintre nevoile de resurse umane 

ale organizaţiei şi disponibilităţile ei la un moment dat [1, p. 32]. 

Atunci când vorbim de managementul resurselor umane (MRU) facem referire la: 

- managementul previzional al efectivelor; 

- managementul previzional al locurilor de muncă; 

- managementul previzional al competenţelor; 

Managementul previzional al resurselor umane este o condiţie şi o garanţie a utilizării eficiente a 

capitalului uman dintr-o organizaţie. În lipsa lui, apar diverse fenomene negative: 

●  existenţa unor supraefective de lucrători; 

●  lipsa de forţă de muncă pentru anumite calificări; 

●  dezechilibre în cadrul structurii pe vârstă a lucrătorilor etc. 

Consecinţele acestor fenomene sunt imediate şi semnificative: 

●  creşterea costurilor de producţie din cauza unor cheltuieli nejustificate cu salariile; 

●  imposibilitatea fabricării produselor cerute pe piaţă din cauza lipsei de forţă de muncă; 

●  lipsa perspectivei profesionale a unor lucrători etc. 

Dacă analizăm mai atent organizaţia sportivă, putem observa că: 

1. Pe măsură ce constrângerile economice au impus organizaţiile sportive au dobândit, în general, o 

bună stăpânire a aspectelor cantitative ale managementului previzionar al resurselor umane (cel puţin pe 

termen scurt). 

2. Atunci când în managementul resurselor umane intervin restricţii limitative, pot apărea fenomene 

negative. Astfel, exemplul cel mai semnificativ priveşte pensionările sistematice la o vârstă mai redusă. 

De cele mai multe ori , ataşamentul exclusiv faţă de ideea reducerii efectivelor dăunează unei bune 

gestiuni a competenţelor şi a calificărilor. Astfel, asistăm la: 

●  pierderea anumitor deprinderi profesionale speciale sau la transmiterea lor insuficientă; 

●  demotivarea segmentelor de vârstă care se apropie de un sfârşit anticipat de carieră; 

●  constituirea unui „nucleu dur” de salariaţi de care depinde efectiv reuşita unor operaţii cheie.  

3. În toate organizaţiile se constată efectul mutaţiilor rapide care afectează conţinutul muncii şi 

competenţele cerute salariaţilor. 

  Factorii care determină aceste mutaţii pot fi: 

● exteriori organizaţiei: pieţe puternic concurenţiale, produse sau procedee de fabricaţie noi, evoluţia 

mentalităţilor şi a aspiraţiilor salariaţilor; 

 interiorul organizaţiei: legaţi de căutarea unei mai bune competitivităţi, de gestiunea schimbărilor 

organizaţionale etc. 

Conţinutul  muncii şi competenţele salariaţilor sunt, în acelaşi timp, cauză şi consecinţă a evoluţiilor 

care au loc: 



 sunt cauză, atunci când ele contribuie la o organizare mai rapidă şi mai diversificată a muncii şi la 

unele alegeri strategice specifice, în raport cu anumite pieţe; 

 sunt consecinţă, atunci când este vorba de o adaptare a competenţelor în raport cu noile nevoi. 

4. Salariaţii existenţi în organizaţie la un moment dat constituie, pe un orizont mediu de timp (circa 5 

ani), baza efectivelor şi competenţelor disponibile [2, p.15]. 

Opţiuni în managementul previzionar al resurselor umane 
Ţinând seama de toate aceste particularităţi şi mai ales de opţiunea strategică a organizaţiei, putem 

evidenţia următoarele opţiuni în managementul previzional al resurselor umane: 

1. Creşterea globală; 

2. Diminuare globală; 

3. Diminuare selectivă; 

4. Modificarea calitativă parţială a locului de muncă; 

5. Creşterea flexibilităţii calitative şi cantitative a locului de muncă; 

6. Reorganizarea sau modificarea calitativă, globală, a locurilor de muncă; 

7. Asanarea organizaţională. 

 creşterea globală: aceasta determină efecte ale economiei de scară, concentrări sau segmentări de 

compartimente funcţionale, regruparea la sediu a unor activităţi dispersate, automatizări etc. 

 cresterea selectivă:aceasta priveşte o parte din produsele şi serviciile întreprinderii, o anumită 

zonă sau domeniu de activitate; 

 diminuarea selectivă:în funcţie de amploare, de urgenţă şi de posibilităţile practice, se impun 

câteva măsuri: oprirea recrutărilor, o redistribuire internă, cesionarea de activităţi către o filială sau 

concedieri; 

 diminuare globală: aceasta vizează o plajă largă, mergând de la resorbţia uşoară a unui 

supraefectiv până  la o comprimare puternică şi brutală a efectivelor pentru a face faţă unei crize majore şi 

foloseşte aceleaşi acţiuni ca şi diminuarea selectivă; 

 reorganizarea sau modificarea calitativă, globală, a locurilor de muncă: ea poate să se facă fără 

reducerea efectivelor sau poate să antreneze colateral o reducere de efective; 

 asanarea organizaţională: ea este o operaţie care se desfăşoară o dată la circa 5 ani şi constă în: 

◊ resorbţia supra-efectivelor care au apărut în anumite zone ale organizaţiei; 

◊ revederea modului în care este structurată organizaţia în direcţii şi servicii; 

◊  revederea amplasării serviciilor funcţionale; 

◊ ajustarea responsabilităţilor managerilor de pe diferite niveluri şi repartiţia puterii de decizie; 

◊ lansarea unor operaţii majore de schimbare în domeniul tehnologiei, controlului de gestiune, 

organizării financiare etc. 

O asanare organizaţională („o reorganizare”) porneşte de la următoarele realităţi: 

 este dificil să se ajusteze structura organizatorică a organizaţiei în fiecare an; 

 este necesar, din când în când , să se provoace modificări semnificative care să remotiveze 

personalul organizaţiei; 

 este necesar să se gestioneze sistemul de putere din întreprindere, să fie promovaţi cei capabili şi să 

fie îndepărtaţi sau neutralizaţi managerii care se dovedesc a fi incompetenţi sau cei care nu acţionează în 

concordanţă cu strategia organizaţiei. 

 Modificarea calitativă parţială a locului de muncă.În acest caz au loc operaţii de adaptare prin 

formare şi/sau operaţii de recrutare, în funcţie de amploarea modificării. 

 Creşterea flexibilităţii calitative şi cantitative a locului de muncă.Acest lucru se realizează prin 

punerea în aplicare a unei politici de polivalenţă şi prin extinderea recurgerii la contracte de muncă temporare 

şi/sau cu durată determinată. 

Conţinutul managementului previzionar al resurselor umane 

Managementul previzionar al resurselor umane presupune: 

a) un anumit ansamblu de operaţii premergătoare 

b) un proces propriu-zis de planificare a efectivelor 



a. Operaţii premergătoare 

Înainte de a ne angaja în procesul propriu-zis de planificare a efectivelor. Este necesar să avem acces 

la următoarele informaţii de bază: 

 informaţii privind obiectivele şi strategiile organizaţiei; 

 informaţiile privind profilul posturilor de muncă.  

Profilul postuluiconţine o descriere a secvenţei de activităţi inerente fiecărui post (actual sau care va 

fi creat) precum şi calificarea cerută titularilor. 

 informaţii privind caracteristicileforţeide muncă utilizate în prezent organizaţiei. 

Dosarele de personal trebuie, în acest caz să conţină informaţii privind: 

 Efectivele: nume, vârstă sex, post ocupat în prezent, cetăţenie, limbi vorbite şi scrise; 

 Pregătire academică iniţială şi dobândită în perioada de lucru; 

 Experienţă: locurile de muncă ocupate anterior şi genul de întreprindere în care a lucrat fiecare 

individ; 

 Evaluarea performanţei şi a potenţialului; 

 Proiectele de carieră ale indivizilor şi progresia lor pe plan salarial. 

b. Procesul propriu-zis de planificare a efectivelor 

Pe baza acestor informaţii, se trece la procesul propriu –zis de planificare a efectivelor, proces care 

cuprinde trei mari etape: 

 Determinarea ofertei de muncă interne, prezente şi viitoare. Pentru aceasta se vor stabili: 

 caracteristicile efectivelor actuale pe categorii de personal, pentru fiecare verigă structurală. Aceste 

caracteristici se referă şa : vârstă, sex, nivel de şcolarizare, experienţă, competenţă actuală şi potenţială, 

aspiraţii. 

Pentru a analiza situaţia existentă sub raportul competenţelor profesionale ale lucrătorilor, se 

întocmeşte la nivelul fiecărui compartiment (serviciu, birou, secţie, atelier) o „fişă” a competenţelor 

salariaţilor”. 

Din această fişă rezultă că pentru anumite lucrări întreprinderea dispune doar de o singură persoană 

capabilă să efectueze activităţile necesare (dacă persoana respectivă părăseşte organizaţia, va apărea 

imposibilitatea efectuării lucrării). 

Drept urmare, o analiză a competenţelor salariatului pentru diferite lucrări va permite luarea unor 

măsuri privind formarea lucrătorilor astfel încât să se asigure nevoia de flexibilitate în folosirea forţei de 

muncă: 

Aceste fişe se întocmesc de fiecare şef ierarhic şi se sintetizează la nivel de organizaţie de către 

compartimentul resurselor umane. 

 numărului de indivizi care vor rămâne în categoria studiată în decursul viitoarelor luni al anului. În 

acest sens se va stabili procentul de rotaţie al personalului pe baza unei formule. 

 Analiza cererii de muncă din interiorul organizaţiei. 

Pentru aceasta: 

 Se va stabili un inventar al posturilor ocupate în prezent, într-o categorie dată, ţinând seama de 

calificarea cerută; 

 Se vor determina posibilele descrieri în această categorie ca urmare a: 

◊ creşterii volumului de bunuri şi servicii furnizate; 

◊ diversificării produselor şi serviciilor furnizate; 

◊ reorganizarea unor structuri administrative; 

◊ introducerii unei noi tehnologii. 

 Se va calcula numărul de posturi care vor fi desfiinţate în urma introducerii unor noi tehnologii, a 

unei reorganizări administrative sau a unei restructurări de sarcini de muncă sau de ore de muncă. Pentru 

determinarea cererii de muncă se pot folosi diferite metode: 

Metoda regresiei- care stabileşte anumite relaţii între efectivele de lucrători (sub aspect calitativ şi 

cantitativ) şi unii indicatori ai organizaţiei (volumul vânzărilor, volumul producţiei, valoarea adăugată etc). 



Analiza tendinţelor- care stabileşte nevoile previzibile de personal în funcţie de evoluţiile şi 

tendinţele înregistrate în perioada trecută. 

Analiza necesarului de personal de către fiecare şef ierarhic- la nivelul fiecărei verigi structurale, 

în raport cu specificul activităţilor desfăşurate. 

Metoda Delphi- se foloseşte în întreprinderile unde specificul activităţii face dificilă cuantificarea 

unor estimări privind volumul activităţilor viitoare, în acest scop se constituie un grup de persoane (10-20 de 

specialişti) care cunosc foarte bine specificul activităţilor desfăşurate [7, p.43]. 

Aceştia îşi exprimă opinia privind dezvoltarea viitoare a întreprinderii completând, în etape succesive, 

anumite chestionare întocmite de un expert în domeniul previziunii care, de altfel, coordonează întreaga 

activitate.  

Coordonatorul este singurul care cunoaşte componenţa integrală a grupului. Specialiştilor chestionaţi 

neântâlnindu-se între ei. 

După fiecare rundă de chestionare, coordonatorul sintetizează estimările şi le face cunoscute 

experţilor, solicitând explicaţii pentru fiecare apreciere care se abate de la media calculată. 

În general, după 3-5 runde, se ajunge la o stabilizare a estimărilor experţilor, în acest moment, 

procesul se poate finaliza printr-o discuţie deschisă între experţii participanţi. 

 Calculul abaterilor pozitive şi negative între cererea şi oferta internă organizaţiei, pentru a 

cunoaşte nevoile viitoare de efective. Calculul acestor abateri presupune: 

 Compararea previziunilor ofertei cu cele ale cererii; 

 Programarea unor acţiuni de recrutare, selecţie şi formare a efectivelor angajate. 

Politica organizaţiei privind selecţia şi recrutarea  resurselor umane 

Aceasta trebuie să precizeze: 

- criteriile de selecţie a candidaţilor; 

- modalităţile de culegere a informaţiilor necesare; 

- metodele de selecţie folosite; 

- evaluarea rezultatelor folosite, respectiv modul de apreciere a eficienţei procesului de selecţie [3, p. 

22]. 

Metodele prin care se efectuează selecţia resurselor umane se înscriu în două categorii: 

- empirice, care nu se bazează pe criterii riguroase ci pe recomandări, impresii, modul de prezentare 

la o discuţie a candidaţilor, aspectul fizic al acestora; 

- ştiinţifice, care se bazează pe criterii riguroase şi folosesc instrumente de factură ştiinţifică probată 

şi anume Curriculum vitae, chestionare, teste, probe practice. 

Procesul de selecţie cuprinde următoarele etape: 

- luarea interviului pentru alegerea preliminară a candidaţilor; 

- completarea de către candidaţi  a formularului de cerere de angajare; 

- interievarea candidaţilor aleşi preliminar pentru selecţie; 

- testarea aceloraşi candidaţi pentru selecţie; 

- verificarea referinţelor candidaţilor respectivi; 

- efectuarea examenului medical al candidaţilor respectivi; 

- intervievarea finală a candidaţilor selectaţi; 

- luarea deciziei de angajare a candidaţilor selectaţi; 

- instalarea pe posturi a noilor candidaţi. 

Testele folosite în selecţia profesională ştiinţifică sunt de mai multe categorii: 

- de inteligenţă; 

- de personalitate; 

- vocaţionale. 

Un program de investigaţie riguroasă a candidaţilor în cadrul procesului de selecţie ar putea să 

urmărească anumite caracteristici definitorii pentru candidaţi şi anume: 

 la examenul efectuat la prezentare: 

- temperamentul; 

- trăsăturile caracteriale; 



- atitudinile; 

- interesele; 

- aspiraţiile; 

- grupul de apartenenţă. 

 la urmărirea ulterioară a comportamentului şi muncii candidatului încadrat provizoriu: 

- atitudinile; 

- interesele; 

- aspiraţiile randamentul în muncă; 

- capacitatea şi ritmul de progres; 

- integrarea psihosocioprofesională; 

- adaptarea la grupuri de muncă; 

- relaţiile cu şeful direct; 

- reacţiile la stimulenţi; 

- activităţile extraprofesionale desfăşurate. 

Principii şi tehnici de recrutare 

Una dintre primele măsuri care trebuie luate atunci când se planifică recrutarea  de angajaţi este 

instituirea unor politici şi proceduri adecvate. 

Politica de recrutare reprezintă codul de conduită al organizaţiei în acest domeniu de activitate.  

În politica sa de recrutare, organizaţia îşi propune să respecte următoarele principii: 

 să anunţe pe plan intern toate posturile libere existente; 

 să răspundă tuturor cererilor de angajare, cu minimum de întârziere; 

 să caute, în orice împrejurare, să-i informeze cu bună credinţă pe potenţialii angajaţi, în privinţa 

datelor esenţiale şi a condiţiilor de angajare aferente fiecărui post liber anunţat; 

 să se străduiască să prelucreze cu eficienţă şi bunăvoinţă toate cererile de angajare primite; 

 să caute candidaţi pornind de la baza calificării lor de a ocupa postul liber respectiv; 

 să caute în orice împrejurare ca fiecărei persoane invitate la interviu să i se acorde în mod echitabil 

atenţia cuvenită [8, p.115]. 

Organizaţia îşi propune să evite în orice împrejurare : 

1. discriminarea nedreaptă a potenţialilor candidaţi pornind pe temeiul sexului, rasei, vârstei, 

orientării religioase sau a handicapului fizic; 

2. discriminarea nedreaptă a candidaţilor care au cazier; 

3. formularea cu bună ştiinţă a unor condiţii false sau exagerate în cuprinsul materialelor de recrutare 

sau al anunţurilor de angajare. 

Având drept cadru aceste principii de politică, se poate trece la conceperea şi la punerea în practică a 

planurilor detaliate şi a procedurilor de recrutare. Este nevoie de aceste documente pentru a avea siguranţa  

că practicile  de recrutare sunt sistematice, consecvente şi de natură să răspundă necesităţilor interne. De 

obicei, planurile de recrutare conţin referiri la necesarul cantitativ, calitativ, de timp şi de cost, precum şi la 

persoanele responsabile pentru îndeplinirea rezultatelor dorite. Procedurile de recrutare trebuie să fie 

suficient de flexibile pentru a permite cadrelor de personal, în particular să răspundă adecvat la solicitările la 

care sunt supuse atât din partea departamentelor pentru care recrutează angajaţi, cât şi din partea potenţialilor 

candidaţi. 

Astfel, cadrele de personal trebuie să-şi poată reorganiza campaniile de publicitate, pentru a satisface 

cerinţele pe termen scurt ale departamentelor beneficiare, dar şi capacitatea de a reprograma un interviu la o 

dată convenabilă pentru candidaţii care au ajuns pe lista finală a posturilor - cheie. 

Conţinutul acestor etape este următorul: 

1. Cercetarea candidaturilor - este o formă de preselecţie  

Pentru cercetarea candidaturilor se au în vedere informaţiile obţinute din CV, scrisoarea de motivare, 

scrisorile de recomandare sau cele solicitate pe baza unui chestionar tip. 

2. Chestionarul de angajare 

Candidaţii reţinuţi la sfârşitul etapei de preselecţie sunt chemaţi să completeze un chestionar de 

angajare.. Astfel, prin el se precizează: 



• vârsta, starea civilă, numărul de membri ai familiei (întreţinuţi), statutul de locatar sau proprietar, 

greutate, înălţime, etc.; 

• pregătirea academică, nivelul de şcolarizare sau natura educaţiei primite în diverse instituţii de 

învăţământ; 

• pregătirea profesională în perioada de muncă; 

• posturile ocupate anterior şi raţiunile care au determinat individul să părăsească aceste locuri de 

muncă: salariul obţinut, promovările obţinute; 

• scopurile şi interesele candidatului; 

• asociaţiile profesionale în care este membru; 

3. Interviul preliminar 

Această etapă este prima întâlnire între cel care se ocupă cu selecţia şi candidat. Ea are drept scop: 

• să verifice şi să precizeze informaţia înscrisă în chestionarul de angajare; 

• să ofere candidaţilor, o primă ocazie pentru a se informa despre întreprindere, despre particularităţile 

serviciului şi natura sarcinilor prevăzute. 

4. Examenele psihologice 

În această etapă a selecţiei, candidaţii sunt supuşi unor teste.  

- psihomotrice: viteză de execuţie, coordonarea mişcărilor, rapiditate în manevrarea obiectelor; 

- aptitudini vizuale: acuitate vizuală, percepţia la distanţă, percepţia în profunzime, sesizarea 

culorilor. 

Teste de performanţă: aceste probe constau în supunerea candidatului la un ansamblu de operaţii pe 

care le presupune funcţia. 

Teste de personalitate: aceste teste se prezintă sub formă de chestionare sau liste de enunţuri care 

traduc o întreagă gamă de comportamente 

Teste de interes: randamentul unui individ şi satisfacţia pe care el o are din muncă depind:  

- de cunoştinţele; 

- de aptitudinile şi de abilităţile sale; 

- de obiectivele personale pe care el şi le-a fixat; 

- de preferinţele pe care le are pentru un anumit tip de activitate. 

Cele mai utilizate teste pentru a aprecia preferinţele indivizilor sunt următoarele: 

• chestionarul de interese „vocaţionale” de Strong; 

• indicele de preferinţă de Kuder ; 

• chestionarul lui J. Leplat. [9, p. 24] 

Accentuarea rolului resurselor umane nu semnifică însă o subevaluare a celorlalte resurse. 

Conceperea sistemică a organizaţiei implică abordarea interdependentă a resurselor, pornind de la obiectivele 

fundamentale la a căror realizare concură împreună, de la conexiunile de esenţă ce există între ele. 

Supralicitarea resurselor umane în detrimentul celorlalte afectează echilibrul dinamic al organizaţiei. 
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ABORDĂRI CONCEPTUAL - TEORETICE ALE FENOMENULUI 

PARTICIPAREA FEMEILOR ÎN PROCESUL DE LUAREA DECIZIILOR 
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Rezumat: Subiectul articolului datse referă la aspecte conceptuale privind implicarea femeile în 

procesul de luare a deciziilor. Complexitatea problemelor identificate ne impune să examinăm, pe de o 

parte,procesul de luare a deciziilor dintr-o perspectivă teoretică și, pe de altă parte, specificul fenomenului 

participării femeilor în procesul de luare a deciziilor. Deasemenea, în evaluarea fenomenului studiat ne 

referim și la unele aspecte istoriografice privind participarea femeilor în procesul de luare a deciziilor. 

Astfel de abordare permite identificarea raționamentelor de participare a femeilor și bărbaților la procesul 

de luare a deciziilor, precum și la stabilirea perspectivei de gen în cadrul procesului respectiv. 

Cuvinte cheie: Decizie, proces de luare a deciziilor, roluri de gen, impact, semnificații, bariere și 

provocările participării femeilor în procesul decizional, cota de gen, bună guvernare, sector de securitate. 

 

Summary: The subject of this article deals with the determinants of the need to involve women in the 

decision-making process. The complexity of the identified problems requires us to examine, on the one hand, 

the decision-making process from a theoretical perspective and, on the other hand, the specifics of the 

phenomenon of women's participation in the decision-making process. Also, in the evaluation of the studied 

phenomenon we will refer to some historiographical aspects regarding the participation of women in the 

decision-making process. Such an approach will identify the rationale for women's and men's participation 

in the decision-making process, as well as the establishment of a gender perspective in that process. 

 

În ultimii 40 de ani, transformările sociale și economice au condus nu doar la asumarea de către femei 

a rolurilor economice, prin împărțirea pieții muncii cu bărbații, inclusiv în sectorul de securitate, dar și la 

însușirea de către acestea a unor roluri sociale noi. Cu toate acestea, percepțiile cu privire la rolurile 

tradiționale de gen nu s-au îmbunătățit semnificativ, încă se confirmă prezenţa modelului patriarhal în 

societate, potrivit căruia principala responsabilitate a femeii este grija de copii şi gospodărie, iar 

responsabilitatea bărbatului este de a aduce bani acasă.  

Astfel, în secolul XXI, la nivel internațional precum și național, are loc cea mai revoluţionară 

transformare a relaţiilor sociale din istoria umanităţii aferent relaţiilor dintre sexe. Republica Moldova   şi-a 

asumat angajarea plenară în asigurarea egalității de gen și promovarea participării femeilor în cadrul 

proceselor decizionale în calitate de agenți și beneficiari ai dezvoltării durabile, de exemplu, odată cu 

ratificarea Convenției ONU privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femeiîn 1994 și 

aderarea la Declarția de la Beijingîn 2006sau prin implementarea Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului 

al Agendei 2030.  

Realmente, la nivel mondial, a sporit participarea femeilor la funcții de decizie, inclusiv de conducere 

la nivel de ministere si guverne, cu toate acestea, numai 7 % de femei sunt la funcții de leadership la nivel de 

stat.  

În ultimii ani și în Republica Moldova subiectul sporirii participării femeilor în procesele decizionale a 

beneficiat de o atenție sporită, însă participarea deplină a femeilor în structurile de forță și de luare a 

deciziilor este destul de redusă și femeile rămân să fie sub-reprezentate în forurile superioare de luare a 

deciziilor, la nivel național și local. Din acest motiv, dezbaterile privind rolul femeii într-o lume dominată de 

bărbați sunt încă actuale atât la nivel profesional, cât și instituțional, plus într-o societate patriarhală. 
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Actualmente, în vederea dezvoltării societăţii pe calea democratizării, se pune accent pe eliminarea 

tuturor formelor de discriminare, egalitatea de oportunităţi, drepturi şi obligaţii pentru femei şi bărbaţi, 

crearea unei societăți incluzive, integrarea perspectivei de gen în cadrul sectorului de apărare, precum și 

promovarea femeile la funcții de decizie. 

Determinări conceptuale și metodologice privind procesul de luare a deciziilor. Actualmente, tot 

mai des se menționează precum că femeile sunt lideri dinamici ai schimbării, pe de o parte, în contextul 

mediului actual de securitate și gestionarea crizelor, pe de altă parte, în contextul unui proces istoric de 

revendicare a drepturilor sale de participare la viața politică și procesul de luare a deciziilor, fie la nivel local 

sau global, fie la nivel național sau internațional. În literatura de specialitate, participarea femeilor în procesul 

de luare a decizilor este fundamentală pentru guvernarea democratică. În pofida existenței unui anumit cadru 

politic-juridic privind promovarea participării femeilor în viața publică sau politică, în procesele de luare a 

deciziei sau leadership la diferite nivele, actualmente există o înțelegere limitată privind rolul acestora în 

procesele menționate. De aceea, vom încerca să definim, în primul rând, ce este un proces de luare a 

deciziilor, precum și alte concepte relaționale, cum ar fi poziții în procesul de luare a deciziilor. 

Legea privind transparenţa în procesul decizional adoptată de Parlamentul Republicii Moldova în 

2008, stabilește normele aplicabile pentru asigurarea transparenţei în procesul decizional din cadrul 

autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, altor autorităţi publice și reglementează raporturile lor 

cu cetăţenii, cu asociaţiile constituite în corespundere cu legea, cu alte părţi interesate în vederea participării 

la procesul decizional, definind procesul respectiv, precumprocedura de elaborare şi de adoptare a 

deciziilor de către autorităţile publice care cad sub incidenţa prezentei legi [12]. Respectiv, remarcăm două 

aspecte de bază a procesului decizional: (1) deciziacare merită abordată dintr-o perspectivă multiplă și (2) 

părțile care participă la procesul decizional sau raportul dintre acestea din perspectiva poziției în procesul de 

luare a deciziei. Realmente, aceste două aspecte și sunt discutate în contextul tematicii privind participarea 

femeilor în procesul de luare a  deciziilor. 

Decizia este elementul esenţial al oricărei activităţi umane, este un proces al gândirii, ce are ca 

finalitate atingerea unui scop şi selectarea mijloacelor pe care urmează să le utilizeze pentru realizarea acelui 

scop. În acest sens, se cunoaşte că aproape în orice moment omul este pus în faţa unui număr mai mare sau 

mai mic de alternative, generate fie de mediul extern, fie de mediul intern, activitatea sa fiind determinată de 

capacitatea de a le compara, evalua şi alege dintre toate pe cea mai adecvată [9, pp. 17-21]. 

Manda C., analizând decizia din perspectiva unei manifestări de voinţă a administraţiei, stabilește că 

aceasta este premergătoare unei acţiuni sau inacţiuni, prin care se optează pentru o variantă în vederea 

realizării, deci este un act raţional [7, p. 221]. 

În concepţia autorului acestei definiţii, geneza unei decizii implică următoarele condiţii: (-) alegerea 

între mai multe linii de conduită, atâta timp cât cel care trebuie să decidă nu şi-a exprimat opţiunea pentru 

una dintre variante, nu se poate vorbi de decizie, fiindcă trebuie să aleagă o variantă ca cea mai bună; (-) 

alegerea să fie conştientă, precedată de o deliberare; (-) o altă trăsătură este deci existenţa unui scop; (-) 

alegerea trebuie să conducă la acţiune [9, pp. 17-18].Numai existenţa cumulativă a acestor patru elemente 

ne vorbeşte despre existenţa unei decizii, dacă unul lipseşte, respectiv, nu putem vorbi despre existenţa unei 

decizii administrative. 

Autorul Iorgovan A.defineşte decizia administrativă, ca fiind categoria deciziei speciale prin care se 

determină soluţii juridice şi nejuridice de organizare a administraţiei publice prin transpunerea în practică a 

valorilor în normele politice şi actele organizării puterii de stat [10, p. 158]. Din această definiţie putem să 

deducem următoarele caracteristici: (-) decizia presupune cu necesitate existenţa mai multor variante din 

care trebuie aleasă una; (-) decizia este un act complex, fiind, în esenţă, concretizarea voinţei unui anumit 

subiect în vederea reglării raporturilor sociale; (-) decizia în sine nu trebuie confundată cu procesul 

decizional, raportul dintre ele fiind de la conţinut la formă. Reieșind din aceste caracteristici, decizia este 

parte a procesului decizional sau de luare a deciziilor, important pentru noi este, așa cum menționează 

autorul Turban E., să privim decizia ca un proces de alegere dintre cursuri alternative de acțiune în scopul 

atingerii unui scop sau a unor obiective [11, p. 8]. 

Astfel, decizia este definită precum act raţional de alegere a unei linii de acţiune prin care se 

urmăreşte realizarea obiectivelor, ţinându-se cont de resursele disponibile. A decide înseamnă a alege dintr-o 



mulţime de variante posibile de acţiune, ţinând cont de anumite criterii, pe acea care este considerată cea mai 

avantajoasă pentru atingerea unor obiective. Această definiție de sinteză evidențiază că decizia este 

considerată punctul central al activităţii de management, întrucât ea se regăseşte în toate funcţiile acestuia. În 

abordările manageriale privind procesul decizional se evidențiază două modele: (1) Modelul clasic – 

mecanismul ideal (rațional) de luare a deciziei. (2) Modelul administrativ – mecanismul real (parțial rațional 

și complet) de luare a deciziilor. 

În cadrul unui sistem managerial se evidențiază și noțiunea de sistem decizional - ansamblul 

elementelor interdependente care determină elaborarea şi fundamentarea deciziilor (sau ansamblul deciziilor 

adoptate şi aplicate, structurate conform sistemului de obiective şi configuraţiei ierarhiei manageriale). 

Respectiv, în acest cadru de analiză a deciziei, găsim o tipologie a deciziilor care este importantă pentru 

articolul dat, pentru a evidenția relevanța pentru domeniul supus investigației, căci dacă există decizii 

economice, respectiv există și decizii în domeniul securității [18]: 

După importanţă: (•) decizii strategice (5-15 ani, la nivelul conducerii centrale), (•) decizii tactice-

realizarea unei probleme reale în practică (1-3 ani, la nivelul departamentelor), (•) deciziioperative sau 

curente-înlăturarea sau corectarea unor abateri şi perturbaţii (sub 1 an, la nivelul unitatilor operative). 

După natura problemei: (•) decizii economice, (•) decizii tehnice, (•) decizii sociale, (•) decizii 

organizatorice, (•) decizii de criză etc. 

După gradul de cunoaştere a procesului studiat: (•) În condiţii de certitudine. Când se manifestă o 

singură stare a naturii pentru fiecare variantă alternativă a cărei probabilitate este egală cu unu. De exemplu, 

în condițiile de funcționalitate proactivă a unui guvern, (•) În condiţii de risc. Când unei alternative îi 

corespund mai multe stări ale naturii cunoscându-se probabilitatea de manifestare a lor. De exemplu, în 

contextul managementului situației pandemice de tip COVID-19. (•) În condiţii de incertitudine - unei 

alternative îi corespund mai multe stări ale naturii, dar nu se cunoaşte probabilitatea de manifestare a lor. De 

asemenea, poate fi vorba de managementul situațiilor de criză, dar incertitudinea este mai mare.  

După numărul criteriilor: (•) unicriteriale; (•) multicriteriale. 

După nivelul de creativitate necesar la adoptare: (•) Decizii programate - când există deja un 

anumit contur de acţiune prin procedee, norme, politici reglementate şi stabilite preventiv. Când apare o 

problemă similară, decizia se adoptă în baza experienţei anterioare. (•) Decizii neprogramate - sunt deciziile 

referitoare la problemele de domenii importante ce nu se încadrează în anumite scheme. Aceste decizii nu 

sunt limitate de careva politici, norme ori reguli. Există numai principii generale de orientare. De obicei, sunt 

adoptate în cazul unor probleme neprevăzute. Se bazează pe creativitatea, iniţiativa şi raţionamentul 

decidentului. 

După scopul urmărit: (•) Decizii de selectare a oportunităţilor - decizii adoptate de managerul ce 

doreşte să găsească căi de a primi şi majora profitul la firmă. Mai sunt numite şi decizii de cercetare. (•) 

Decizii de soluţionare - decizii adoptate ca răspuns la apariţia unor anumite probleme concrete. Numărul 

mare ale acestor decizii indică că firma are lacune în planificare şi nu sunt prevăzute toate consecinţele. Este 

nevoie de perfecţionat procesul de adoptare a deciziilor ce vizează activităţi pe perioade îndelungate. Ex. o 

avarie. Sunt legate strâns de deciziile de criză. (•) Decizii organizaţionale - sunt adoptate de manager în 

limitele formale ale puterii şi autorităţii formale, au spiritul de impersonalitate. De obicei, acestea sunt decizii 

programate şi adoptarea lor poate fi transmisă subalternilor. (•) Decizii personale - adoptate de manager ca 

persoană particulară şi vizează satisfacerea intereselor de ordin personal. 

După numărul persoanelor implicate în adoptare şi nivelul de centralizare: (•) decizii 

individuale; (•) decizii de grup;  (•) decizii centralizate; (•) decizii descentralizate. 

Pentru cercetarea noastră, tipologia deciziilor este relevantă pentru a înțelege cadrul de probleme și 

necesități privind implicarea femeilor în procesul de luare a deciziilor. 

Reieșind din faptul că orice soluție necesită cel puțin două alternative, ca rezultat al alegerii uneia 

dintre opțiunile posibile, se formează o anumită succesiune de acțiuni, realizând ceea ce se presupune că va 

obține rezultatul dorit în schimbarea parametrilor sistemului. Termenul luarea deciziilor poate fi înțeles în 

două moduri: pe de o parte, este o alegere în favoarea unei acțiuni sau a alteia, a unui model de 

comportament etc. pe de altă parte, este un proces pas cu pas care precede și include această alegere (și 

deseori etapele care însoțesc o alegere deja făcută, cum ar fi controlul, corectarea unei decizii etc.). Însuși 



termenul luarea deciziilor a apărut și a intrat în discursul științific în jurul anilor 30 a secolul XX în lucrările 

oamenilor de știință americani. Cester Bernard și-a dedicat lucrările cercetării în domeniul sistemelor 

organizaționale, leadership, motivație[26]. De atunci, mulți oameni de știință din lumea veche și cea nouă au 

contribuit la dezvoltarea metodologiei, a diferitelor tehnici și a algoritmilor de luare a deciziilor. Gama de 

interpretări ale termenului și acele teorii și practici științifice în care a fost acoperit, s-a extins semnificativ. O 

atenție deosebită luării deciziilor a fost acordată de cercetătorii din domeniul psihologiei și sociologiei, care 

au încercat să găsească rădăcinile acestui proces, care predetermină motivele comportamentului. Știința 

politică a adoptat multe abordări și metodologii din aceste științe.  

Este dificil de spus cu exactitate când și datorită cui a apărut conceptul de luare a deciziilor politice. 

În anii '50, Easton D. în scrierile sale a folosit conceptul în raport cu ceea ce se află la ieșirea sistemului 

politic ca urmare a procesării informațiilor primite din obiectul politicii [25]. Savantul german DeutschC.a 

considerat sistemul politic din poziția canalelor de comunicare prin care trec fluxurile de informații. În acest 

sistem informațional, omul de știință distinge 4 faze: (•) primirea și selectarea informațiilor prin receptorii 

sistemului; (•) analiza acestuia; (•) luarea unei decizii politice; (•) implementarea soluției de către efectorii 

sistemului și primirea feedback-ului (din nou prin receptori, astfel, cercul este închis). Analiza sistemului ca 

un tot întreg și modelul informațional-cibernetic al lui Deutsch C. bazat pe acesta, sunt încă un instrument 

popular pentru analiza proceselor politice [35, p. 2]. 

Respectiv, în cadrul cercetării noastre ne vom referi în special la luarea deciziei din perspectiva 

poziției publice și politice. Astfel, definiția propusă de Turonok S.pare mai profundă și mai concretă: 

Dezvoltarea și adoptarea deciziilor politice este un mecanism de transformare a cerințelor sociale în norme 

general obligatorii și publice, care reglementează relațiile ce determină distribuția resurselor de putere în 

societate pentru rezolvarea problemelor semnificative din punct de vedere politic [33, p. 28]. 

Cercetătorul rus Kozbanenko V. restrânge conceptul termenului pe care îl luăm în considerare. În 

opinia sa, deciziile difuzate de autorități pot fi împărțite condiționat în două subspecii: (•) politică și (•) 

administrativă. Primele sunt adoptate cu privire la cele mai importante probleme semnificative din punct de 

vedere social, de către cele mai înalte organe ale puterii de stat sau de către șefii care execută direct puterile 

organelor de stat. Deciziile administrative fiind subordonate celor politice sunt menite să ofere condiții 

pentru pregătirea, adoptarea și implementarea deciziilor conducerii politice [28]. 

Indiferent de discurs, decizia politică ca rezultat, este un fel de produs consolidat al implementării 

obiectivelor politice. Aceste obiective se formează, de regulă, la intersecția a trei tipuri de instituții: (•) 

organisme oficiale ale puterii de stat, (•) grupuri de interese și (•) mecanisme ale publicului (în special, 

mass-media) [30, p. 384]. Dar rolul central în acest proces este întotdeauna jucat de cele mai înalte instituții 

ale puterii de stat. Să luăm în considerare diferite clasificări ale deciziilor politice. Cea mai veche tipologie a 

fost propusă în baza dimensiunii deciziei luate construită[32, p. 19]: (•) fundamentale - afectează întreaga 

societate, inclusiv subiectul care a luat-o, (•) legislative (de fapt, legi și reglementări), (•) administrative 

(însoțitoare, asigurarea punerii în aplicare a deciziilor de tipuri anterioare și a deciziilor judecătorești). 

Astăzi, putem găsi diferite clasificări ale deciziilor politice și metode de luare a acestora:  

(-) reieșind din metoda acordului - acestea sunt împărțite în: (•) compromis, (•) fără compromisuri și 

(•) consens [29, pp. 248-249];  

(-) din perspectiva psihologică, deciziile se împart în: (•) decizii raționale și (•) intuitive;  

(-) în funcție de natura relației dintre autorități și populație, deciziile sunt determenitate de: (•) 

elitism, (•) populism, (•) conservatorism, (•) radicalism, (•) democrație [34, p. 304]. 

Deciziile politice pot fi: (•) de stat, (•) municipale, (•) publice, (•) departid, (•) să ia forma designului 

instituțional, ceea ce înseamnă modelul conceptual predominant de interacțiune a instituțiilor politice care 

au un impact major asupra desfășurării proceselor politice [27, p. 10]. În plus, dezvoltarea și implementarea 

deciziilor sunt influențate de: (•) auto-organizare și (•) auto-guvernare, (•) organizații publice, (•) politici 

economice și (•) sociale. 

Astfel, în procesul de luare a deciziilor, funcția acceptării și controlul asupra implementării lor este 

una dintre cele mai importante, în primul rând, pentru managerii de diferite niveluri. Procesul de luare a 

deciziilor ocupă locul central în toate profesiile legate de prelucrarea informațiilor, dar pentru lider determină 

în mare măsură caracteristicile procedurale și eficiente ale activității. 



Cu ambiguitatea terminologică existentă în literatura psihologică și managerială, conceptele de luare 

a deciziilor și proces de rezolvare a problemelor sunt adesea confundate și acest lucru nu contribuie la 

progresul în înțelegerea fiecăruia dintre ele. În cadrul cerceării noastre, prin luarea unei decizii înțelegem o 

alegere de alternative. 

În fine, nu putem neglija faptul că procesul de luare a deciziilor presupune o serie de pași luați de o 

persoană/individ, pentru a determina cea mai bună opțiune sau curs de acțiune pentru satisfacerea nevoilor, 

identificând problema, analizând-o, generând soluții alternative, analizând consecințele și luând decizia. 

Însăși procesul de luare a deciziilor este prioritar pentru toate sferele vieții umane. Fiecare are propriile 

dorințe, emoții, preferințe și obiceiuri, iar toate acestea afectează procesul decizional al unei persoane. Uneori 

luarea unei decizii este ușoară, însă alteori ne confruntăm cu incertitudine și frică, care apare datorită lipsei 

de informații, emoții și calități personale masculine și feminine [14, pp. 2-5].  

Aferent calităților personale masculine și feminine, este de remarcat că această opinie a fost formată 

de secole, concluzionându-se că bărbații sunt percepuți, de obicei, ca puternici, independenți, dominanți, 

activi, lipsiți de emoție, iar femeile, dimpotrivă, sunt slabe, sensibile, dependente, emoționale, visătoare și 

superstițioase. De mult timp, s-a acceptat că luarea deciziilor este rolul unui bărbat, în timp ce rolul femeii 

este execuția și gestionarea (gospodăria, copiii, viața de zi cu zi), dar chiar și aceste domenii impuse de 

societate femeii nu exclud luarea deciziilor. 

Dintr-o perspectivă de gen, acest cadru de abordare evidențiază rolurile de gen (roluriatribuite din 

perspectiva socială, culturală sau tradiții). Aceasta în mare parte și limitează de la naștere acceptarea 

participării femeilor la funcții decizionale sau de exercitare a puterii. Căci puterea de regulă este atribuită 

masculinității. Aceste aspecte vom dezvolta pe parcursul cercetării, la etapa dată vom evidenția că în 

stabilirea cadrului conceptual al procesului de luare a deciziilor, deseori se vorbește în context de risc sau 

management al riscului.Studiul luării deciziilor în condiții de risc este de cel mai mare interes practic, 

deoarece în condiții de certitudine, alegerea nu este ambiguă, iar în condiții de incertitudine, o decizie 

rațională este problematică.Interesul practic rezidă și în faptul cum iau decizii bărbații și femeile în situații de 

criză sau risc. 

Astfel, potrivit unor studii, luarea deciziilor în condiții de risc depinde într-o anumită măsură de sexul 

liderului. În ciuda faptului că managerii mai experimentați (adică cei cu mai mult de 10 ani de experiență în 

conducere), atât bărbați, cât și femei, au o dorință mai mică de a lua decizii în fața riscului decât lucrătorii cu 

o vechime mai mică, există încă diferențe între acestea. Deci, atunci când iau decizii în astfel de condiții, 

bărbații tind să ia decizii cu un grad mai mare de risc. Iar în perioada de pandemie de tip COVID-19 au fost 

generate mai multe discuții privind abordarea precum liderii de sex feminin văd și gestionează riscul diferit 

de omologii lor bărbați. Deja există studii care evidențiază că țările cu guverne conduse de femei furnizează 

mai bine nevoile umane de bază, o componentă a indicelui de progres social, care are în vedere aspecte ale 

îngrijirii medicale de bază, salubritate, adăpost și siguranță personală. Aici nu este vorba de discriminare sau 

diminuare a capacității unui sex față de alt sex, dar este mai curând evidențierea corelației dintre egalitatea 

de gen, cultura de securitate și buna guvernare. Țările cu leadership feminin se regăsesc în topul țărilor cu-n 

indicator ridicat privind buna guvernare și scorul performanțelor privind indexul Femeiel, Pacea și 

Securitatea (Women, Peace and Security Index 2017/18: Tracking Sustainable Peace through Inclusion, 

Justice, and Security for Women), de exempluGermania, Finlanda, Danemarca, Estonia, Canada ș.a. Altfel 

spus, pentru țările care au deja o experiență mai îndelungată de integrare a perspectivei de gen în politicile 

sale de securitate stereotipurile de gen sunt fenomene deja depășite, oferind condiții privind garantarea 

oportunităților egale la toate nivelurile, promovând o guvernare incluzivă. 

Un alt studiu realizat este de către Nikonenko N. [14], unde la fel au fost identificate capacitatea de 

abordare, asumarea riscurilor și raționalitatea în procesul de luare a deciziilor, stabilindu-se că bărbații 

preferă să ia decizii rapid, tind să-și planifice activitățile real, detaliat, stabil și adesea rigid, pe când femeile 

au nevoie de mai mult timp pentru a lua o decizie, sunt mai flexibile, comportamentul lor este situațional, nu 

fac planuri rigide și atunci când apar noi condiții, își schimbă cu ușurință linia de comportament în 

conformitate cu circumstanțele predominante.  

Studiului realizat de către Nikonenco N. concluzionează că spargerea sistemului tradițional de roluri 

și stereotipuri de gen care are loc în societatea noastră afectează grav psihicul și comportamentul bărbaților și 



femeilor. Normativitatea rigidă și polarizarea activităților și atitudinilor cedează treptat principiului variației 

individuale, care depinde de sexul individului, dar nu este deloc redus la el. Într-un mediu în care bărbații și 

femeile interacționează între ei într-un aspect mai larg al rolurilor sociale, atât bărbații, cât și femeile sunt 

responsabili în egală măsură atât pentru luarea deciziilor gospodărești, cât și profesionale.  

În argumentarea privind necesitatea femeilorde a se implica în procesul decizional, remarcăm faptul 

că femeile și bărbații au necesități diferite în societate, respectiv și politicile elaborate trebuie să presupună 

integrarea aspectelor de gen. În acest cadru, menționăm că deși Platforma de la Beijing [5], recunoaște 

participarea egală a femeilor la luarea deciziilor și la viața politică, femeile rămân într-o poziție de inegalitate 

în comparație cu bărbații, deoarece nevoile și preocupările acestora sunt mai puțin luate în considerare în 

luarea deciziilor actuale, uneori neajungând pe agenda actorilor de decizie.  

Aspecte istoriografice privind participarea femeilor în procesul de luare a deciziilor. În anii 1940-

1960, abordarea problemei bunăstării la nivel globala a permis să evidențieze că femeile sunt drept 

destinatare pasive de beneficii. Însă, pentru prima dată, egalitatea de gen reprezintă un element-cheie al 

sistemului dreptului omului în Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 1948 [8]. Astfel, afirmând 

principiul nediscriminării, Declarația prevede că: toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și 

în drepturi și fiecare om se poate prevala de toate drepturile și libertățile proclamate în prezenta declarație 

fără nici un fel de deosebire ca, de pildă, deosebirea de rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau 

orice altă opinie, de origine națională sau socială, avere, naștere sau orice alte împrejurări. Iar în articolul 8 

a Cartei Organizației Națiunilor Unite (ONU) găsim că: Natiunile Unite nu vor impune nici o restricție 

participării, în condiții egale a bărbaților și femeilor la orice funcție din cadrul organelor ei principale și 

subsidiare. 

În același timp, Convenția asupra eliminării tuturor formelor de discriminare față de femei [6] 

adoptată și deschisă spre semnare de Adunarea Generală a NațiuniIor Unite prin Rezolutia 34/180 din 18 

decembrie 1979, condamnă discriminarea față de femei sub orice formă și își asumă responsabilitatea de a 

adopta măsurile necesare pentru eliminarea acestei discriminări sub toate formele și manifestările ei. 

Convenția CEDAW este un standard universal pentru protecția drepturilor femeilor din lume. 

În general, procesul legislativ este punctul de plecare pentru egalitatea de gen, atât în funcții de 

execuție cât și funcții de conducere, deoarece legile au un impact direct și tangibil asupra vieții cetățenilor și 

în forma cea mai directă reflectă nevoile, prioritățile, facilitează exprimarea, consolidează valorile și 

principiile egalității de gen. 

Astfel, Carta ONU recunoaște drepturi egale pentru bărbați și femei și a stabilit să favorizeze 

progresul social și îmbunătățirea condițiilor de viață în cadrul unei libertăți mai mari. Drepturile omului 

există pentru a proteja libertăţile fundamentale ale omului şi inviolabilitatea demnităţii umane. Totuşi, 

oamenii sunt diferiţi și în practică, conceptul universal de drepturi ale omului, nu acoperă nevoile şi 

drepturile specifice femeilor şi fetelor. Egalitatea de gen este adesea asimilată cu drepturile femeilor, având 

în vedere că poziţia femeilor şi a fetelor din întreaga lume încă nu este egală cu cea a bărbaţilor şi a băieţilor, 

că există probleme specifice doar femeilor (de ex. drepturile reproductive, violenţa împotriva femeilor etc.) 

Egalitatea de gen, din punct de vedere istoric, s-a axat într-adevăr pe evidenţierea şi schimbarea poziţiei 

inegale a femeilor şi a fetelor în comunitate [1, p. 58]. 

Pactele Internaţionale cu privire la drepturile omului din 1966 au un rol hotărâtor în formarea 

conţinutului normelor internaţionale din cadrul instituţiei protecţiei internaţionale a drepturilor femeii: (-) 

Convenţia din 1952 cu privire la drepturile politice ale femeii; (-) Convenţia din 1957 cu privire la cetăţenia 

femeii căsătorite; (-) Convenţia privind consimţământul la căsătorie, vârsta minimă pentru căsătorie şi 

înregistrarea căsătoriilor, 1962 adoptată de Adunarea Generală a ONU; (-) Convenţia din 1979 asupra 

eliminării tuturor formelor de discriminare faţă de femei; (-) Declaraţia cu privire la eliminarea violenţei faţă 

de femei a ONU (1993) etc. 

Dat fiind faptul că tradiţia, obiceiurile și tiparele culturale hegemonice sunt pline de conţinut 

discriminatoriu la adresa femeilor, toate documentele internaţionale care garantează drepturile femeilor, 

accentuează că aceste drepturi nu pot fi încălcate și/sau violate pe baza normelor religioase sau culturale.  

În acest cadru, merită de menționat două momente istorice majore care au impulsionat adoptarea 

CEDAW, pe de-o parte Revoluția Franceză din 1789 și pe de altă parte lupta pentru dreptul la vot al femeilor 



(scriitoarea britanică Mary Wollstonecrafta marcat acest moment în cartea A Vindication of the Rights of 

Woman 1972 (O revendicare a drepturilor femeii), lucrarea care a apărut cu 50 de ani înainte de mișcarea 

femeilor pentru sufragiul universal). 

Mary Wollstonecraftfeministă britanică, prima teoreticiană a feminismului iluminist, susține că 

femeile nu sunt inferioare bărbatului, doar par a fi din cauza educației slabe. Ea a sugerat că atât femeile cât 

și bărbații să fie tratați ca ființe raționale și își imagina o ordine socială bazată pe rațiune, accentuând 

egalitatea în drepturi a femeilor cu bărbații atât în educație, cât și în fața legii și în politică [22]. 

Freferindu-ne la Revoluția Franceză din 1789 evidențiem Marșul femeilor către Versailles din motiv 

că Ludovic al XVI-lea nu fusese de acord cu prevederile din Declarația drepturilor omului și ale 

cetățeanului, iar Parisul era în continuare bântuit de foamete. Însă, forțat de împrejurări, Ludovic al XVI-lea 

semnează și ratifică Declarația respectivă. 

Totodată, ar fi de menționat și atitudinea față de femei în acea perioadă, de exemplu, într-o scrisoare 

deputatul parlamentar BurkeE.scria: adunarea îşi desfăşoară reprezentaţia în mijlocul strigătelor tumultoase 

ale unei gloate compusă din bărbaţi feroce şi din femei lipsite de ruşine, care conduc, controlează, aprobă 

sau resping, după măsura capriciilor lor obraznice, tot ceea ce se întâmplă. Uneori, aceştia se amestecă 

printre membrii adunării şi chiar se aşează alături de ei, tiranizându-i prinr-un amestec ciudat de 

nervozitate servilă și de autoritate obraznică și trufaşă. Deoarece ei au schimbat ordinea tuturor lucrurilor, 

publicul este acum cel care delibereză, în vreme ce deputaţii sunt cei care ascultă. Această Adunare, care 

detronează regi şi distruge regate, nu prezintă nici măcar aparenţa unui corp legislativ plin de demnitate şi 

impunător [4, p. 111]. În scrisoarea sa, Burke E. statuează asupra faptului că este nevoie de a bloca accesul 

femeilor pentru simplul fapt că sunt femei. 

Tradiția internaționalismului feminist a culminat cu conferințele mondiale ale Organizației Națiunilor 

Unite. Patru conferințe mondiale au avut loc între 1975 și 1995: în Mexic în 1975, Copenhaga în 1980, 

Nairobi în 1985 și Beijing în 1995. Procesul de la Beijing a dezlănțuit o voință politică remarcabilă și o 

vizibilitate la nivel mondial, întărind activismul mișcărilor femeilor pe plan mondial [5]. 

Conferința Mondială a Femeilor de la Beijing este a IV-a Conferință sub semnul acțiunii pentru 

egalitate, dezvoltare și pace și este considerată cea mai importantă dintre reuniunile organizate sub auspiciile 

Organizației Națiunilor Unite. Reprezentanți ai 189 de state au acceptat după dezbateri aprofundate și 

divergențe să adopte Declarația Generală și o Platformă de Acțiune Mondială [5]cu privire la 

responsabilitățile femeilor și participarea lor în condiții de egalitate la dezvoltarea lor în toate domeniile vieții 

publice și private[16, pp. 69-82]. Prin Platforma de Acțiune se definește poziția participanților față de 12 

mari probleme care reprezintă tot atâtea preocupări importante: (•) sărăcia, (•) educația și formarea, (•) 

sănătatea, (•) violența împotriva femeilor, (•) situația în timpul conflictelor armate, (•) structurile economice, 

(•) împărțirea puterii și luării deciziilor, (•) mecanismele pentru promovarea egalității și drepturile umane ale 

femeii [5]. Platforma de acțiune prezintă o lume în care fiecare femeie, fată își pot exercita libertățile și 

opțiunile, își pot realiza toate drepturile, cum ar fi: (•) să trăiască fără violență, (•) să meargă la școală, (•) să 

participe la procesul decizional și să se obțină egalitatea de remunerare a bărbaților și femeilor pentru o 

muncă egală [5]. 

Programul de acțiune cheamă statele să se angajeze în fixarea ca scop: (•) un număr egal de bărbați și 

femei în organele și comisiile guvernamentale, (•) în unitățile administrative publice și în serviciul juridic, în 

special (•) să se fixeze obiective precise și să ia măsuri vizând mărirea substanțială a numărului de femei, în 

scopul realizării egalității femeilor cu bărbații în toate posturile guvernamentale și de administrație publică 

[5]. 

Astfel, au fost stabilite două angajamente esențiale cu tendința de schimbare a situației inegale a 

femeilor: (•) a solicitat măsuri care să asigure accesul egal al femeilor la participarea deplină la structurile 

de putere și la luarea deciziilor. Cotele politice sau măsurile pozitive sunt exemple în acest sens. Rezervând 

locuri sau candidaturi pentru femei, acestea au condus la creșteri dramatice ale numărului de femei lideri în 

unele țări. (•) a spori capacitatea femeilor de participare și formare ca lideri, de vorbire/prezentare în public 

și campanii politice. 

Mai mult ca atât, rezoluțiile ONU stabilesc că realizarea egalității de gen și împuternicirea femeilor și 

fetelor va contribui decisiv la progresul către toate obiectivele și sarcinile atribuite. Femeile și fetele ar trebui 



să se bucure de acces egal la educație de calitate, resurse economice și oportunități de participare în viața 

politică, având șanse egale cu bărbații și băieții în ceea ce privește angajarea, conducerea și luarea deciziilor 

la toate nivelurile [31]. 

Pentru a înțelege participarea egală a femeilor și bărbaților la procesele decizionale, ne vom referi la 

următoarele concepte interdependente, care se referă la ciclul de abilitare și implicare a femeilor în luarea 

deciziilor. 

(•) Participare politică: Aceasta 

presupune dezvoltarea agendelor politice și a 

planificării operaționale, detaliind activități 

precum discuții, dezbateri, lobby și activism 

care vor genera participarea egală a femeilor 

la politică. 

(•) Reprezentare numerică: în 

Nigeria, aceasta poate deduce utilizarea 

cotelor de gen pentru reprezentarea femeilor 

în luarea deciziilor pe baza unei varietăți de 

dimensiuni, cum ar fi interesele de 

circumscripție și interesele atribuite, cum ar 

fi etnia, religia și interesele ideologice. 

(•) Conducerea politică: Aceasta 

implică participarea și reprezentarea femeilor 

la conducerea partidului numit și electiv. 

(•) Responsabilitatea politică și 

angajamentul. Aceasta se referă la 

implementarea vizibilă a egalității de gen și a 

problemelor de abilitare a femeilor enunțate 

clar în manifestele partidelor politice. 

(•) Participarea la luarea deciziilor 

economice. Aceasta se referă la participarea 

femeilor la luarea deciziilor financiare 

interne sau instituționale. 

(•) Participarea la luarea deciziilor organizaționale. Aceasta se referă la participarea femeilor la 

formularea și executarea deciziilor privind organizațiile [24, pp. 2-3]. 

Actualmente, în multe state, încă există impedimente majore pentru femei să candideze la o funcție 

politică șisă fie alese atât la nivel legislativ (național), cât și la nivel administrativ (local). Femeile dețin mai 

puțin de 20 % din mandate în Parlament în toate țările. Iar examinarea cadrului legal din fiecare stat s-a 

constatat faptul că, deși există un temei juridic general pentru egalitatea dintre femei și bărbați, însă în viața 

politică realitatea este diferită. Acolo unde au fost adoptate măsuri specifice, acestea nu au determinat o 

creștere substanțială a numărului de femei care să candideze și să fie alese, deși a fost înregistrat un anumit 

progres. Aceasta este determinat de faptul că stereotipurile și prejudecățile cu privire la rolul femeilor în viața 

politică sau procesul de decizie sunt încă puternic înrădăcinate în societate. Plus, abordările patriahale 

afectează poziția femeilor în economie și pe piața forței de muncă, reducând probabilitatea ca acestea să își 

propună candidatura, să fie selectate pentru a concura și să fie alese [13, p. 7]. 

În acest cadru vom evidenția că în 2012 Parlamentul European a adoptat Raportul privind femeile în 

procesul decizional politic-calitate și egalitate [19, p. 8-9]. În acest raport, Parlamentul European a invitat 

Consiliul, Comisia și statele membre să elaboreze și să pună în aplicare politici eficiente de egalitate de gen 

și strategii multidimensionale, pentru a atinge paritatea participării la luarea deciziilor politice și la conducere 

la toate nivelurile. 

Egalitatea în luarea deciziilor este unul dintre domeniile prioritare de acțiune a Comisiei Europene 

potrivit Strategiei pentru egalitatea între femei și bărbați 2010-2015 [20]. Strategia subliniază faptul că, în 

ciuda progreselor realizate față de echilibrul de gen în procesul decizional politic, doar unul din patru membri 
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ai parlamentelor naționale și miniștrii guvernelor naționale este o femeie. Totodată, Comisia se angajează, 

printre alte acțiuni, să sprijine eforturile de promovare a unei participări mai mari a femeilor la alegerile 

pentru Parlamentul European, inclusiv în calitate de candidate. 

Cea de-a 20-a aniversare a Platformei de acțiune de la Beijing adoptată de a IV-a conferință mondială 

a ONU asupra femeilor, a fost marcată în anul 2015. Platforma de acțiune de la Beijing identifică inegalitatea 

dintre bărbați și femei în partajarea puterii și luarea deciziilor la toate nivelurile, fiind unul dintre domeniile 

critice de îngrijorare. Obiectivele strategice stabilite sunt: să ia măsuri pentru a asigura accesul egal al 

femeilor la participarea deplină la structurile de putere, la luarea deciziilor, la creșterea capacității femeilor 

de a participa la luarea deciziilor și la conducere [23, p. 6]. 

 Deasemenea, în evoluția sa istorică privind acceptarea și asigurarea participării femeilor în procesul 

de luare a deciziilor, nu putem neglija obiectivele Strategiei Consiliului Europei privind egalitatea de șanse 

între femei și bărbați pentru perioada 2014-2017. Unul dintre aceste strategii îl reprezintă implementarea 

reușită a Recomandării Rec (2003) 3 a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei către statele membre 

privind participarea echilibrată a femeilor și bărbaților la luarea de decizii politice și publice, în timp ce 

Strategia Comisiei Europene privind egalitatea între femei și bărbați pentru perioada 2010-2015 încurajează 

țările din cadrul Parteneriatului estic (din care face parte și Republica Moldova) să promoveze egalitatea de 

gen prin intermediul dialogului politic și al schimbului de experiență, unde reprezentarea femeilor sau a 

bărbaților în orice organism decizional din viața politică sau publică nu trebuie să fie mai mică de 40%. 

Deși, există un cadru de promovare al femeilor de participare la procesul de luare a deciziilor, 

tematica reprezentării politice a femeilor rămâne un subiect extrem de complex, atât din perspectiva 

teoretică, cât și practică. Deaceea, mai desseutilizată abordarea prin prisma reprezentării descriptive și 

reprezentării substanțiale. De exemplu, Pitkin H. în The Concept of Representation [17]. propune o tipologie 

a reprezentării politice în care regăsim și abordările substanţiale și descriptive. Cu toate acestea teoria politică 

feministă a respins demarcarea rigidă între cele două dimensiuni și consideră că reprezentarea descriptivă și 

cea substantivă sunt interconectate, prima fiind o precondiţiei a celei din urmă.  

Autoarea PhillipsA. dezvoltă mai multe argumente care să sprijine prezenţa femeilor în calitate de 

reprezentanţi politici [15]. Din perspectiva acesteia, politica prezenţei este necesară reieșind din faptul că 

femeile au și interese/necesități particulare. De exemplu, investiţiile în creșe și grădiniţe sunt mai curând 

interese de gen ale femeilor, având în vedere implicarea diferită a femeilor și bărbaţilor în viața de familie în 

special la îngrijirea copiilor. În același timp, politica prezenţeieste asociată cu dreptatea socială și cu crearea 

unor alte modele de rol pentru femei.  

În 2010, Dovi S. propune noţiunea de recunoaștere reciprocă (mutual recognition), respectiv o relaţie 

interactivă între politicieni și cetăţeni. Recunoașterea reciprocă poate fi cheia raportului dintre reprezentarea 

politică descriptivă și cea substanţială, precum și un răspuns la întrebarea în ce măsură cea din urmă se 

poate sprijini pe prima. O relaţie reciprocă de recunoaștere presupune căun grup dezavantajat istoric să își 

recunoască reprezentanţii descriptivi într-mod distinct, iar aceștia,la rândul lor, să recunoască în aceeași 

manieră pe membrii grupului dezavantajat. 

În acest context, menționăm că în 1994 Lorber J. susținea că: metaregula într-o ordine socială care să 

se bazeze pe egalitate, este ca nici un individ dintr-un grup și nici un grup din societate să nu monopolizeze 

resursele economice, educaţionale, culturale și poziţiile de putere. Însă,dacă anumiţi oameni sau grupuri, 

continuă să fie în mod disproporţionat cei care au grijă de dependenţi, iar munca productivă continuă să fie 

considerată superioară celei reproductive, inegalitatea va persista [2]. 

În fine, atunci când analizăm relația dintre participarea femeilor și procesul de luare a deciziei, în 

literatura de specialitate se face referire mai des la capacitatea de conducere sau mai bine zis leadership.  

Leadership înseamnă capacitățile individuale și colective de a mobiliza oameni și resurse (economice, 

politice și altele) în căutarea unor scopuri particulare. Aceasta include aspectul politic al mobilizării, adică 

abilitatea de a naviga în relațiile de putere pentru a asigura rezultatele dorite prin contestare și negociere, 

cooperare și convingerea aliaților, precum și excluderea oponenților. Prin urmare, conducerea implică 

abilitatea de a influența ideile și comportamentul altora și este eficientă atunci când se transformă în 

rezultate, indiferent de conținutul acestora. Conducerea poate coincide sau nu cu funcțiile publice de 

autoritate. 



În acest cadru, puterea decizională este capacitatea de a influența deciziile care afectează viața cuiva, 

atât privată, cât și publică. Accesul formal la funcțiile de autoritate și la procesele de luare a deciziilor este o 

condiție importantă, dar insuficientă, pentru ca femeile să aibă putere de decizie în domeniul public. Astfel, 

susținătorii Agendei Femeia, Pacea și Securitatea solicită participarea egală și implicarea deplină a femeilor 

la luarea deciziilor în materie de securitate, însă totuși dezbaterile dintre cercetători, activiști și decidenții 

politici dezvăluie argumente și presupuneri foarte diferite cu privire la motivul de ce acest lucru contează și 

care sunt diferențele.  

Referindu-se la sectorul de securitate, autoarea Bjarnegård E. și Melander E. susțin căexistă puține 

dovezi că simpla creștere a numărului femeilor care iau decizii politice va duce obligatoriu la o nouă 

paradigmă de securitate.Aceasta, deoarece s-a observat că în domeniile de apărare și securitate dominate de 

bărbați, femeile care obțin funcții înalte de decizie sau conducere, sunt adesea asociate din perspectiva 

comportamentală cu masculinitatea. 

În fine, gândindu-ne la procesul de luare a deciziilor numai din perspectiva bărbaților sau a femeilor 

suntem limitați în a oferi o abordare incluzivă a fenomenului, mai oportun ar fi să înțelegem procesul prin 

identificarea corectă a masculinității și feminității ca construct social, așa cum susțin unele autoare feministe, 

adică modul în care oamenii gândesc și se comportă [3, pp. 2-4]. 

 Astfel, investigarea efectuată în cadrul articolului dat privind indentificarea cadrului conceptual al 

procesului de luare a deciziei și abordările metodologice ale acestuia ne-a permis să concluzionăm că, pe de 

o parte decizia este un act complex din cadrul unui proces decizional, fiind în esenţă concretizarea voinţei 

unui anumit subiect în vederea reglării diferitor raporturi, fie sociale sau administrative etc., pe de altă parte, 

decizia în sine nu trebuie confundată cu procesul decizional, raportul dintre ele fiind de la conţinut la formă. 

De aceea, în cadrul lucrării date decizia în cadrul procesului decizional este abordată din perspectiva 

sectorului guvernamental sau la nivel ierarhic de poziții.  

De asemenea, am evidențiat că participanții la procesul de luare a deciziei (persoane fizice și membri 

colectivi) care sunt aleși sau numiți în funcții politice sau publice sunt considerați a face parte din procesul 

decizional politic și public. Astfel, factorii de decizie politică activează în guvern sau în cadrul guvernului în 

calitate de consultanți și sunt reprezentați aleși la toate nivelurile de guvernare. Factorii de decizie politică 

includ, de asemenea, factorii de decizie la nivel înalt în partidele politice. Procesul public de luare a deciziilor 

include stabilirea priorităților politice ale statului și influențarea acestora. Deciziile publice sunt luate de 

guverne, cele mai înalte servicii publice, cea mai înaltă justiție, înalții diplomați, liderii din organismul 

guvernamental, membrii comitetelor desemnate de guvern și persoane numite de guvern care sunt implicate 

în anumite probleme de politică publică. 

Astfel de abordare ne-a permis să identificăm raționamentele de participare a femeilor și bărbaților, 

precum și la stabilirea perspectivei de gen în procesul de luare a deciziei, iar ulterior această perspectivă va 

contribui la identificarea barierelor în participarea femeilor la procesul de luare a deciziei. Cu atât mai mult, 

în pofida egalității de jure și a faptului că femeile reprezintă mai mult de jumătate din populația europeană 

sau globală, rolul femeilor în procesul decizional politic și public este subestimat. Participarea echilibrată a 

femeilor și bărbaților la luarea deciziilor politice și publice este considerată a fi o rată de cel puțin 40%, a 

reprezentării unuia sau celuilalt sex, în orice organizație care ia decizii cu privire la viața politică sau publică.  

Ca urmare a cercetărilor efectuate putem concluziona că: (•) procesul de luarea deciziilor determină în 

mare măsură procedurile și caracteristicile de performanță ale managerilor, (•) influența diferențelor dintre 

femei și bărbați, precum și caracteristicile individual-tipologice ale personalității liderilor sunt insuficient 

studiate cu privire la procesul decizional, (•) luarea în considerare a diferențelor de gen dimorfism sexual 

poate contribui la diagnosticarea, instruirea și îndreptarea corectă a procesului decizional în activitățile 

femeilor și bărbaților-lideri. 

Femeile au dreptul la o participare egală. Odată ajunși în roluri de conducător, ele pot face o diferență 

care aduce beneficii societăților întregi. Uniunea interparlamentară a constatat că, femeile politice acordă o 

atenție sporită asistenței sociale și protecțiilor legale, îmbunătățind încrederea. Asumarea angajamentelor de 

la Beijing și concentrarea asupra conducerii femeilor, ar putea accelera progresul către participarea egală 

[21]. 
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Rezumat: În cadrul articolului dat ne propunem să efectuăm unele precizări terminologice şi să 

identificăm concepte contemporane privind fenomenul separatism. În același timp, analizăm în cercetare 

dreptul popoarelor la autodeterminare – dilemă la care apelează grupurile separatiste pentru a-şi 

fundamenta cererea recunoaşterii internaţionale ca stat independent. De asemenea, sunt abordate aspectele 

teoretice cu privire la obiectul separatismului, subiecţii lui, motivele, catalizatorii fenomenului şi 

clasificările propuse de cercetătorii din domeniul științei politice, dreptului şi alte domenii. Reieșind din 

anumite constatări deja cunoscute cu privire la similitudinea manifestării regionale a fenomenului 

separatism, vom efectiua o analiză în acest sens, stabilind caracteristicile înrudite, reieşind din zonele 

geografice în care apar şi se manifestă. 

Cuvinte cheie: Separatism, grup separatist, autodeterminare, stat, identitate etnică, etnie, popor, 

minoritate, minoritate etnică, minoritate naţională, terţi, securitate, regiune, sistemul de drept internaţional. 

 

Summary: In this article we aim to make some terminological clarifications and to identify the 

contemporary concepts of the separtism as phenomenon. At the same time, we analyse the people’s right to 

self-determination issue – used by separatist groups to substantiate their demand for international 

recognition as an independent state. As well, we highlight the theoretical aspects of separatism and the 

classifications proposed by researchers in the field of political science, law and other sectors. Based on some 

already known findings regarding the similarity of the regional manifestation of the separatist phenomenon, 
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we will perform an analysis in this regard, establishing the related characteristics, based on the 

geographical areas where they appear and manifest. 

 

Introducere. Fenomenul separatismului are o istorie mai veche decît cea de formare a statelor, fiind 

descris de istorici de la apariţia oamenilor primitivi, în perioada timpurie a dezvoltării societăţii umane, cînd, 

odată cu formarea triburilor, o parte din ele se separau în grupuri mici ce aveau anumite interese specifice 

bazate pe stilul de trai a căpeteniei, în special cînd era vorba de femei, legăturile de rudenie; îndeletnicire etc. 

Elemente de separare, asemănătoare epocilor descrise, sunt întîlnite şi în zilele noastre la unele culte şi 

grupuri religioase [17, p. 105]. 

Izvoarele istorice atestă că şi Imperiul Roman (a. 27 î.e.n.–476 e.n.) a avut de suferit din cauza 

separatismului. În perioada crizei de la începutul sec. al III-lea e.n., datorată asasinării împăratului Alexandru 

Sever (d.235), generalii romani se luptau pentru putere. Această luptă a dus la împărţirea Imperiului în trei 

părţi, două dintre ele declarîndu-se state autonome în a.260: Imperiul Galic şi Ţara Galilor. După reuşita 

împăratului roman Aurelian (anii de domnie 270 pînă în 275e.n.) de a aplana situaţia din imperiu şi de al 

reuni după cca 35 de ani de instabilitate politică, fenomenul separatismului nu a fost eliminat complet. Însuşi 

împăratul Aurelian, în a. 271 a participat la separarea unor teritorii de la Dacia- Traiană a Imperiului Roman 

şi crearea Daciei Aureliene. Actul de separatism înfăptuit de acesta a fost dictat de limitările legislative ale 

imperiului care nu admiteau anexarea la provinciile existente a altor teritorii cu populaţii cucerite. În pofida 

limitărilor menţionate, defacto aceste teritorii rămîneau supuse imperiului.Separatismul înfăptuit de împăratul 

roman Aurelian cu referire la Dacia-Traiană este considerat o formă legitimă şi civilizată de separare [18, 17, 

p. 106]. Separatismul, ca faptă ilicită şi periculoasă, a început să se manifeste în anii 200-300 e.n. prin 

destrămarea Imperiului Roman (275 e.n.), care a continuat pînă în anii 500-550 [17, p. 106]. 

În epoca feudală (sec.XVI-XIX) şi al capitalismului (sec.XIX-anii’40 ai sec.XX) a luat naştere un alt 

tip (model) de separatism cu caracter violent și militar ca urmare a colonizării. Ţări dezvoltate din punct de 

vedere politic, economic şi militar (Spania, Portugalia, Olanda, Anglia, Franţa, Turcia) duceau un şir de 

războaie de cotropire pe tot globul pămîntesc, colonizînd teritorii, ţări şi popoare slab dezvoltate, care nu 

puteau să le opună rezistenţă [17, p. 107]. Aici putem menţiona nu numai despre perioada feudală şi al 

capitalismului, cît şi cea a comunismului (socialismului), care deasemenea a avut un caracter de colonizare, 

violent, demodificare a hotarelor [11], a componenţei etnice [12, pp. 10-11], inclusiv prin deportări [8], parte 

de care a avut şi Republica Moldova. 

Zone geografice ale separatismului. Tendinţele de separatism sunt prezente practic în întreaga lume. 

La momentul actual, sunt cunoscute cca 50 de focare de separatism, pe un teritoriu de 12,7 milioane km2, cu 

o populaţie de peste 220 milioane persoane, din ele o parte sunt în fază activă, altele latente[17, p. 108; 2, p. 

38]. În pofida multitudinii de focare separatiste, specialiştii foarte des citează descrierea tipologiei pe baza 

zonelor geografice ale focarelor (numite şi tipuri), care au unele caracteristici comune: 

- zona (tipul) european occidentală, separatismul se manifestă pe teritoriile următoarelor state, cum ar 

fi: Spania (Ţara Bascilor, Catalonia), Franţa (Corsica), Belgia (Valonia şi Flandria), Irlanda de Nord, Marea 

Britanie, Italia, Macedonia, Cipru ş.a. Caracteristica de bază a acestui tip sunt factorii etno- confesionali şi 

socio-economici. Se consideră că focarele separatismului în regiunile Europei Occidentale se află într-o stare 

de echilibru stabil. Pe acest fon solicitările separatiştilor par a fi limitate, nu depăşesc limitele luptei politice 

şi tratativelor şi au scopul dea obţine o largă autonomie naţional-culturală şi economică în interiorul statelor 

din care fac parte. Majoritatea populaţiei din zonele respective nu agrează perspectiva de separare într-un stat 

independent, deoarece statele din care fac parte sunt membre ale UE. Desigur sunt şi unele excepţii de la cele 

menţionate, cum ar fi Ciprul, Ţara Bascilor şi Corsica. În Ţara Bascilor şi Corsica, în ultimele decenii, 

influenţa mişcărilor separatiste au obţinut un caracter extremist, au crescut numărul actelor teroriste, ceea ce 

a impus guvernările din Spania şi Franţa să efectueze cedări în vederea excluderii tensionării situaţiei în 

aceste regiuni; 

- zona (tipul) european centrală şi de est, se manifestă pe teritoriile la aşa state, ca Moldova 

(Transnistria), Ucraina (Doneţk, Luhansk), România (maghiarii din Transilvania), Georgia (Abhazia, Osetia), 

Rusia (Cecenia, Daghestan), Azerbaidjan (CarabahuldeMunte), Serbia, Bosnia, Armenia, Grecia. În forma 

contemporană, mişcările separatiste au apărut aici recent. Caracteristica de bază a acestui tip constă în 



revendicarea obţinerii independenţei pentru crearea statelor suverane, la care se mai adaugă un nivel înalt de 

intoleranţă etnică şi confesională, legături cu structurile criminale. Mişcările separatiste sunt susţinute activ 

de terţi, inclusiv de state şi organizaţii internaţionale ca ONU, UE ş.a. Secesiunea este văzută de grupările 

separatiste ca o metodă de contracărare a ameninţărilor. În zona Europei Centrale şi  de Est există şi 

precedente de încălcare a normelor dreptului internaţional care reglementează integritatea teritoriilor 

naţionale ale statelor, create de SUA şi majoritatea statelor UE, prin recunoaşterea minorităţii albaneze 

Kosovo, ca stat suveran şi independent, care s-a autoproclamat pe teritoriul naţional al Serbiei,  la 17 

februarie 2008, sub denumirea de Republica Kosovo, precum şi de Rusia, care a recunoscut în a. 2008 

regiunile Abhazia şi Osetia de Sud georgiene ca state suverane. Putem constata că acest tip de separatism are 

o evoluţie rapidă şi violentă (Transnistria, Luhansk, Doneţk, Serbia, Bosnia ş.a.); 

 - zona (tipul) islamică (separatismul Asiei Mijlocii), se manifestă pe teritoriile Tadjikistanului 

(Badaşhanul de Munte), Iranului, Irakului, Pakistanului (Belugistan), Afganistanului, Turciei ş.a. Acestui tip 

de separatism îi este specific că părţile aflate în contradicţie sunt din civilizaţia islamică. În această zonă sunt 

mişcări separatiste etnice (kurzii din Turcia, Irak, Iran, Siria) care luptă pentru identitatea sa etnică şi 

constituirea statului Kurdistan, uzbecii în Afganistan, precum şi mişcări care au la bază divergenţe religioase 

(suniţii şi şiiţii în Irak). Pe teritoriul civilizaţiei islamice nu sunt foarte multe etnii ca înalte părţi ale lumii. 

Minorităţile etnice dispun de o auto conştiinţă înaltă ca urmare a suprimării lor, ceea ce duce la alegerea unor 

variante radicale pentru autodeterminarea etniei, dezvoltîndu-se foarte mult grupările islamiste extremiste; 

- zona (tipul) asiatică, cuprinde teritoriul Chinei (Tibet şi Xinjiang), Indiei (statele Jammu, Kashimir, 

Punjab, Nagaland şi Assam), Birmei (regiunile Karen şi ShanMagwe), Mongoliei, Filipinelor (Tumorul de 

Est), Bangladeshului ş.a. şi se caracterizază prin contradicţii etnice şi confesionale, care se iveau încă în 

perioada precolonială, dar s-au acutizat ulterior după obţinerea independenţei, manifestîndu- se prin acte 

teroriste la scară înaltă. La aceste contradicţii se mai adaogă şi problemele economice internaţionale; 

- zona (tipul) africană, semanifestă pe teritoriul la aşa ţări ca Angola (provincia Cabinda), Algeria, 

Kongo, Egipt, Zambia, Camerun, Mali, Maroc, Namibia, Niger, Nigeria, Rwanda, Somalia, Tanzania. El este 

similar cu tipul asiatic de obţinere a independenţei statelor din colonialism, doar că mult mai tîrziu. Grupurile 

etnice sunt mult mai multe în cadrul unui stat, mai puţin instituţionalizate, unele duc un trai primitiv, nu 

dispun de un caracter puternic coeziv, fiind influenţate de tradiţiile de rubedenie şi tribale, altele sunt divizate 

de hotarele marcate cu „rigla”. În pofida acestui fapt, grupurile etnice îşi cer independenţa, utilizînd metode 

dure, sîngeroase faţă de oponenţi. Din aceste considerente rezolvarea paşnică a diferendelor între etnii, fără 

implicarea comunităţii internaţionale este ireală; 

- zona (tipul) americană, se manifestă pe teritoriile a 10 ţări situate pe continentele americane, 

Canada (Quebek), Mexic (statul Chiapas), regiunea autonomă Groenlanda a Danemarcei, SUA, Argentina, 

Bolivia, Brazilia, Venezuela, Columbia, Peru, Chile. Acest tip se consideră cel mai liniştit, violenţa se aplică 

destul de rar sau de loc, deoarece populaţia băştinaşă nu este unită, redusă din punct de vedere numeric şi este 

dominată de etniile venite pe aceste teritorii – englezii, portughezii, spaniolii [17, p. 108; 38, p. 185; 33, pp. 

78-79; 16, pp. 74-78]. 

În pofida luptei persistente după cel de al II Război Mondial pentru recunoaştere internaţională ca 

state independente, acţiunile separatiste nu s-au încununat cu succes. Cele mai mari progrese în această 

direcţie au fost realizate de unele mişcări separatiste care au obţinut o recunoaştere limitată: regiunea Kosovo 

din componenţa Serbiei în2 008 [37, p. 276]; Abhazia şi Osetia de Sud din componenţa Georgiei în 2008 [39, 

pp. 26-35]. 

Aspecte conceptual – teoretice privind fenomenul „separatism”. Separatismul, ca fenomen cu o 

istorie îndelungată, este mai puțin definit ştiinţific şi practic nu există o abordare unanimă. Pentru a elimina 

caracterul distructiv al acestuia este importantă înțelegerea acestuia ca fenomen și proces prin identificarea 

cauzelor care determină manifestarea acestuia. Deasemenea,experienţa altor state care s-au confruntat cu 

acest fenomen este valoroasă pentru a identifica metode de contracarare a amenințărilor ca urmare a acțiunilor 

separatiste. Astfel, mai mulţi cercetători consideră că este nevoie ca termenul de separatism să fie clar definit 

și să fie stabilite limitele acestuia [33, pp. 75-76; 17, p. 105, 32, p. 2146]. 

Pînă în prezent, definirea separatismului nu este consacrată nici într-un document oficial cu caracter 

internaţional, cu excepţia Convenţiei privind combaterea terorismului, separatismului şi extremismului de la 



Shanghai din 14 iunie 2001, semnatarii ei fiind un număr redus de ţări: Rusia, Kazahstan, China, Kirghizstan, 

Tadjikistan şi Uzbekistan. Astfel, potrivit art. 1, pct. 1, alin. 2) separatismul înseamnă orice act menit să 

încalce integritatea teritorială a unui stat, inclusiv prin anexarea oricărei părţi a teritoriului său sau pentru a 

dezintegra un stat, săvîrşit într-o manieră violentă, precum şi planificarea, pregătirea şi susţinerea unui astfel 

de act care se supune urmăririi penale, în conformitate cu legile naţionale ale părţilor semnatare [19]. Punctul 

2 al aceluiaşi articol stabileşte că noţiunile enumerate, inclusiv separatismul, „prevede sau poate prevedea o 

aplicare mai largă a termenilor utilizaţi”, ceea ce denotă că termenul nu este definitivat nici în această 

convenţie, descriind în special aspectul penal al acţiunii. Mai mult decît atît, cunoscîndu-se că separatismul 

se poate realiza şi paşnic, dar cu efecte catastrofale pentru stat, definiţia dată nu poate fi considerată 

desăvîrşită. Anume lipsa de consens în privinţa explicării fenomenului separatism, lipsa definiţiilor 

principalelor noţiuni în actele internaţionale considerăm că serveşte ca un catalizator al separatismului. 

Este cunoscut că termenul separatism provine din latină separatus [36, p. 72] – îndepărtat, înlăturat 

şi mai tîrziu asemănător termenului francez séparatisme [10, p. 976]. Trebuie subliniat faptul că, deşi 

separatismul are rădăcini istorice lungi şi geografie globală, problema lui este una dintre cele mai dificile din 

ştiinţele sociale care îl studiază. În literatura ştiinţifică, termenul separatism a fost introdus numai la 

începutul sec. Al XX-lea. Una dintre primele definiţii ale separatismului se regăseşte în volumul XXIX-lea a 

Dicţionarului enciclopedic al lui Brockhaus și Efron (a.1900) „aşa numita în istorie, o mişcare politică 

orientată spre atingerea de către o regiune a statului a autonomiei sau de independenţă politică”[40]. În linii 

generale, sensul de bază al acestui concept nu s-a schimbat mult de atunci. În studiile ştiinţifice 

contemporane a politologilor şi juriştilor, separatismul este definit ca fiind retragerea grupului şi a teritoriului 

său de sub jurisdicţia unui stat mare, din care face parte [23, p. 20]. 

Dicţionarul explicativ al limbii române defineşte separatismul ca fiind „tendinţa de separare, de 

desprindere dintr-un grup social (constituit); izolare, atitudine singuratică”, iar adjectivul separatist, este cel 

ce „se separă, se izolează de majoritate; care este adept al separatismului”[10, p. 976]. Noul dicţionar al 

limbii române completează noţiunea de separatism cu sensul de tendinţă de separare, separatismul fiind o 

mişcare a minorităţilor naţionale pentru a forma un stat independent sau o regiune autonomă (într-un stat 

multinaţional) [9]. În acest context, autodeterminarea nu are ca sinonim separatismul şi viceversa. 

Cercetătoarea Markelova A.A. citează un şir de definiţii ale separatismului aduse de cercetătorii 

fenomenului, care denotă cît de diferite pot fi punctele de vedere în privinţa acestuia, după cum urmează: 

- separatismul este definit precum o teorie, politică sau practică a izolării, separării unei părţi a 

teritoriului statului pentru a crea un nou stat independent sau pentru a obţine statutul de autonomie largă; 

- separatismul – o aspiraţie socio-politică şi ideologică de a separa o parte a statului de alta, în primul 

rînd, şi o dorinţă de izolare, o mişcare pentru acordarea autonomiei unei părţi a ţării, în al doilea rînd; 

- separatismul este o ideologie şi o practică politică menită să separe o partea ţării de un stat şi să 

obţină independenţă politică [32, pp. 2147-2148]. 

În alte definiții găsim următoarele elemente ale separatismului: 

- intenţia unor locuitori, ai unui teritoriu, de a se separa, de a se desprinde de la un mare grup etnic, 

social, religios, de la statul căruia aparţine [2, p. 38]; 

- mişcare, curent care susţine separarea politică, autonomia faţă de un stat unitar [2, p. 38], cu sau fără 

scopul creării unui nou stat, stat independent [38, p. 184] sau alipirii lui la alt stat [31, p. 8]; 

- utilizarea metodelor de luptă ilegale (cu utilizarea forţei militare) pentru lărgirea unor drepturi 

autonome, în cadrul federaţiei sau confederaţiei [33, p. 175]. 

Ca fenomen politic, separatismul este abordat în contextul conceptului de suveranitate. Ideea 

suveranităţii era prezentă încă în Evul Mediu. Ea a fost promovată de proprietarii feudali pentru a-şi justifica 

propriile drepturi şi privilegii, astfel promovau separarea. Totuși, gînditorul francez Jean Boden (n.1529/30–

d.1596) şi unul dintre cei mai marii ideologi al absolutismu lui sec.XVI-lea, în lucrarea sa celebră „Les six 

livres de la République” a formulat pentru prima dată o teorie civilă a suveranităţii statului, legînd acest 

concept de ideea unui stat naţional centralizat, înlocuind fragmentarea feudală, adică separatismul suveran. 

Astfel, suveranitatea poporului este distinctă de suveranitatea monarhului şi este absolută şi nelimitată [35, p. 

139; 1, p. 59]. 

Separatismul are un caracter dual, această problemă se regăseşte în conceptul de suveranitate politică, 



dezvoltat în sec. XVIII-lea de filosoful francez Jean Jacques Rousseau (n.1712–d.1778). Filosoful considera 

că puterea supremă în societate ar trebui să aparţină poporului suveran, care formează o fiinţă colectivă, în 

care personalităţile şi grupurile sunt complet dizolvate. Suveranul este învestit cu putere nelimitată asupra 

proprietăţii şi personalităţii cetăţenilor, de la el fiecare individ primeşte viaţa şi existenţa sa. Spre deosebire 

de Thomas Hobbes (filosof englez, n.1588–d.1679) şi John Locke (filosof englez, n.1632–d.1704), care 

fundamentau puterea absolută delegată de popor, Rousseau susţinea că poporul este în continuare suveran, 

putînd să-l constrîngă pe rege să-i respecte voinţa[1, p. 59]. În noua stare de suveranitate a poporului nu se 

admite opoziţia intereselor individuale, celor colective la societatea civilă. Negînd suveranitatea civililor, 

conceptul lui Rousseau nu admite ca societăţile mici să influenţeze marea societate, iar cel mai eficient 

mecanism de punere în aplicare a voinţei poporului unit este declararea republicii unite şi indivizibile. Astfel, 

abordarea lui Rousseau neagă separatismul, regionalismul şi federalismul. 

Inspirată de ideile lui Rousseau, Revoluţia Franceză a declarat naţiunea franceză unită ca fiind 

principala sursă de suveranitate politică, introducînd în teoria şi practica politică principiul „o naţiune - un 

stat”. Separatismul nu a fost periculos naţiunii (franceze) pentru că aceasta a fost înţeleasă nu ca o comunitate 

etnică, ci mai curînd precum o comunitate de cetăţeni (cetăţenie) care constituie statul şi se formează într-o 

anumită etapă a dezvoltării statului naţional. Cu toate acestea, era probabil ca drepturile suveranităţii să fie 

transferate de la comunitatea cetăţenilor la membrii unei anumite comunităţi etnice.  

La hotarul sec. XIX şi XX, pe măsură ce mişcarea anticolonială şi-a luat avînt, principiul „o naţiune – 

un stat” s-a reafirmat în mod inevitabil. Deoarece a fost dificil să se vorbească de spre formarea naţiunilor în 

fostele metropole ale Asiei şi Africii, s-a utilizat conceptul intermediar de „popor”, cu o puternică tentă 

etnică. În aşa ordine de idei, la sfîrşitul sec. XIX, ideea suveranităţii naţionale a fost completată de un 

principiu complet nou – egalitatea şi autodeterminarea popoarelor, care în cele din urmă a fost consacrat în 

Carta ONU. Coexistenţa reală a conceptelor de suveranitate „etnică” şi „civilă” a continuat, generînd în 

practică multe conflicte [35, pp. 139-140]. 

În perioada interbelică, dreptul la autodeterminare a fost recunoscut oficial pentru comunităţi 

naţionale şi grupuri etnice. Mai mult, în opinia lui Lenin (politician rus,fondatorul URSS, n. 1870 - d. 1924), 

autodeterminarea era criteriul general pentru eliberarea popoarelor asuprite, care, în schimb, trebuiau să 

contribuie la revoluţia socialistă. Din perspectiva lui Lenin, cauza socialistă avea prioritate asupra 

principiului autodeterminării pe care l-a promovat strategic doar în contextul „luptei de clasă”. 

După al II Doilea Război Mondial problema grupurilor etnice (minorităţilor, colectivităţilor  etnice) a 

fost tratată cu o mare rezervă. Drepturile colective ale minorităţilor au dispărut de pe agenda internaţională 

datorită potenţialului înalt de conflict,care a dus la izbucnirea Primului Război Mondial. Dreptul la 

autodeterminare este recunoscut după popoarele din posesiunile coloniale, ceea ce a contribuit la 

independenţa lor. Acest lucru a cauzat imediat o problemă mai gravă. În ţările africane, uniunile tribale slabe 

care pretindeau că sunt naţiuni au reuşit crearea de state, care s-au dovedit neviabile şi, ca urmare, s-au soldat 

cu războaie interetnice (războiul din 1960 din Nigeria, ciocniri din Republica Ciad şi Rwanda). Unii lideri ai 

mişcărilor anticoloniale (M.Gandhi, D.Nehru, N.Mandela, R.Mugabe) niciodată nu şi-au propus să formeze 

noi state pe bază etnică şi au implementat principiul „un popor (în sens etnocultural)-un stat”. Impulsul, 

generat de mişcările anticoloniale, a condus la intenţia unui număr mare de popoare să-şi creeze propriile 

state pe principiul etniei. Adepţii acestei abordări au încercat să declare sursa suveranităţii statului şi 

subiectul autodeterminării nu naţiunea (ca totalitatea de cetăţeni), ci o anumită comunitate etnică care îşi 

realizează drepturile pe teritoriul său istoric. Expresia acestei tendinţe în aniiʼ60-ʼ80 ai secolului trecut a fost 

separatismul etnic (basc, kurd, nord-irlandez, albanez în regiunea balcanică etc.) cu pretenţii la independenţă. 

Mişcările de independenţă ale acestor comunităţi etnice pentru libertatea naţională au mai avut loc, dar în 

perioada specificată au găsit noi fundamente politico-juridice. 

Înţelegînd irealizabilitatea abordării „un popor–un stat”, în condiţiile cînd populaţia nu este omogenă 

în majoritatea ţărilor, precum şi incapacitatea reală a multor comunităţi etnice de a exista într-un stat creat de 

ele, comunitatea internaţională, reprezentată de Naţiunile Unite şi de o serie de alte organizaţii, au încercat să 

creeze restricţii legale în calea separatismului. Recunoscînd dreptul naţiunilor şi popoarelor la 

autodeterminare, principalele instituţii internaţionale s-au opus de principiu punerii sale  în aplicare sub 

formă de secesiune, pentru a nu promova aspiraţiile separatiste [35, pp. 140-141]. 



În Carta Naţiunilor Unite, semnată la 26 iunie 1945, cap.I, art.1, pct.2 prevede că unul dintre 

obiectivele ONU este dezvoltarea relaţiilor de prietenie între naţiuni, întemeiate pe respectarea principiului 

egalităţii în drepturi a popoarelor şi dreptului lor de a dispune de ele însele, şi să ia oricare alte măsuri pentru 

consolidarea păcii mondiale. Acelaşi principiu se regăseşte în următorul punct al capitolului I, care stabileşte 

cooperarea economică, socială, culturală sau umanitară internaţională. Scopul ONU este de a crea condiţiile 

pentru o dezvoltare stabilă, care sunt necesare pentru relaţiile reciproc avantajoase între naţiuni. Astfel, ONU 

încurajează dezvoltarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, devenind centrul pentru atingerea 

acestor ţeluri (art. 55) [3]. 

Chiar şi participînd împotriva agresiunii pe scena internaţională, ONU nu garantează statusquo-ul 

pentru totdeauna şi nu exclude opţiunea de a schimba graniţele statului. Art.2, alin.4 prevede că „toţi membrii 

organizaţiei se vor abţine, în relaţiile lor internaţionale, la ameninţarea cu forţa sau la folosirea ei, fie 

împotriva integrităţii teritoriale ori independenţei politice a vreunui stat”. Articolul în cauză nu limitează 

modificarea integrităţii teritoriale cînd aceasta se petrece cu voinţa întregii populaţii care trăieşte pe teritoriul 

statului, indiferent dacă statul este sau nu membru al ONU [3; 25, p. 76]. 

Art.2, alin.7 al Cartei ONU prevede că Naţiunile Unite nu este autorizată să intervină în chestiuni care 

aparţin esenţial competenţei interne a unui stat şi nu va obliga pe membrii săi să supună asemenea chestiuni 

spre rezolvare în baza prevederilor Cartei, acest principiu nu va aduce atingere aplicării măsurilor de 

constrîngere [3]. 

Recunoscînd colonialismul ca o sursă ce împiedică şi întîrzie cooperarea internaţională în domeniile 

economic, social şi cultural a popoarelor din colonii, prin Declaraţia de Independenţă pentru ţările şi 

popoarele coloniale, adoptată prin Rezoluţia 1514(XV) a Adunării Generale a ONU la 14 decembrie 1960 a 

fost dezvoltat şi interpretat în sens mai larg principiul autodeterminării. Astfel, art.2 prevede că toate 

popoarele au dreptul la autodeterminare, dreptul la statutul lor politic, dreptul la dezvoltarea lor economică, 

socială şi culturală. Dar, în acelaşi timp, art.6 din declaraţie conţine limitări şi indică faptul că orice acţiune 

care vizează încercarea de a distruge parţial sau total unitatea naţională şi integritatea teritorială a statului este 

incompatibilă cu scopurile şi principiile Regulamentului ONU, prin aceasta fiind limitată secesiunea 

separatistă. Din declaraţie se deduce că dreptul la autodeterminare este deţinut de toate popoarele aflate sub 

jugul colonialismului şi teritoriile neautonome [28]. 

Carta ONU, precum şi Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 1948 [7] nu protejează expres 

drepturile minorităţilor, cu atît mai mult nub susţine secesiunea efectuată de ele. Convenţia Internaţională cu 

privire la Drepturile Civile şi Politice din 1966 în art.1 reafirmă că „toate popoarele au dreptul la 

autodeterminare, prin determinarea statutului lor politic şi dezvoltare economică, socială şi culturală”, iar în 

art.27 se conţine o clauză referitoare la protecţia minorităţilor. În cadrul discuţiilor care au avut loc în cadrul 

Comisiei pentru Drepturile Omului, majoritatea statelor delegate au căzut de acord că drepturile minorităţilor 

nu pot fi interpretate în sensul autorizării unui grup ce ocupă o porţiune din teritoriul unui stat, să constituie 

comunităţi capabile să pună în pericol unitatea naţională sau securitatea statului. Astfel, minorităţile, 

indiferent de criteriul de formare a acestora, nu beneficiază de un drept la autodeterminare. Totuşi, faptul că 

statele au specificat expres interdicţia în cauză putem presupune că există o tratare specifică privind diferenţa 

dintre popor şi minoritate etnică. 

Principiul dreptului popoarelor la autodeterminare a fost menţionat şi în alte acte oficiale, cum ar fi 

Pactul internaţional privind drepturile civile şi politice, adoptat prin Rezoluţia 2200A (XXI) la 16 decembrie 

1966 de către Adunarea Generală a ONU [14] şi Pactul internaţional cu privire la drepturile economice, 

sociale şi culturale, adoptat prin Rezoluţia 2200 (XXI) la 16 decembrie 1966 de către Adunarea Generală a 

ONU [15]. 

Declaraţia privind principiile dreptului internaţional cu referire la relaţiile de prietenie şi cooperarea 

dintre state în temeiul Cartei ONU, adoptată prin Rezoluţia 2625 (XXV) la 24 octombrie 1970 de către 

Adunarea Generală a ONU, reprezintă un alt pas important în dezvoltarea principiului dreptului popoarelor la 

autodeterminare. Importanţa acesteia constă în faptul că dreptul popoarelor la autodeterminare se răsfrînge 

asupra tuturor popoarelor, nu numai din fostele colonii. Principiul egalităţii şi autodeterminării popoarelor 

din declaraţie explică modalităţile de exercitare a dreptului la autodeterminare „instituirea unui stat suveran şi 

independent, aderarea liberă la un stat independent sau unificarea oricărui alt statut politic stabilit în mod 



liber de popor sunt forme de exercitarea dreptului acestui popor la autodeterminare”. Deasemenea, Declaraţia 

precizează condiţiile în care dreptul la autodeterminare are limitări şi nu poate influenţa integritatea statului 

[6]. 

Actul Final al Conferinţei de Securitate şi Cooperare în Europa din 1975 confirmă dreptul tuturor 

popoarelor la autodeterminare în dimensiunea internă şi externă. Actul nu dă o definiție a termenului 

popor/popoare, dar se referă la faptul că acestea sunt nu numai popoarele coloniale [5, pp. 3-7]. Conform 

Actului, statele participante vor respecta drepturile egale ale popoarelor şi dreptul lor la autodeterminare. 

Însă, Actul exclude minorităţile din exercitarea dreptului la autodeterminare, deoarece grupurile minoritare 

etnice sunt reglementate similar cu art. 7 al Convenţiei Internaţionale cu privire la Drepturile Civile şi 

Politice. 

Declaraţia şi programul de acţiune adoptate la Conferinţa Mondială a Drepturilor Omului din 25 iunie 

1993 repetă şi reafirmă dreptul tuturor popoarelor de a avea dreptul la autodeterminare, dreptul la statutul lor 

politic, dreptul la dezvoltarea lor economică şi socio-culturală [24]. Conferinţa Mondială a Drepturilor 

Omului în pct. 2 a Declaraţiei stabileşte că „negarea dreptului la autodeterminare este o încălcarea drepturilor 

omului și subliniază importanţa exercitării efective a acestui drept” şi mai are o dispoziţie restrictivă 

importantă potrivit căreia prevederile referitoare la dreptul la autodeterminare „nu ar trebui interpretate ca 

permiţînd sau încurajînd orice acţiune care încalcă sau subminează, total sau parţial, integritatea teritorială 

sau unitatea politică a statelor suverane și independente care respectă principiul egalităţii și autodeterminării 

popoarelor și, prin urmare, au guverne care să reprezinte, fără distincţie, interesele tuturor popoarelor de pe 

teritoriul lor”. Și în Actul Final al Conferinţei de Securitate şi Cooperare în Europa din a.1975, în declaraţia 

din a.1993 se menţionează minorităţile (pct. 25,78), fără a fi definite şi fără a se face egalare cu popoarele. 

Conceptul modern al ONU oferă comunităţilor etnice oportunităţi ample de dezvoltare fără 

separatism, fără secesiune, dar în forme politice precum autonomia-teritorială sau naţional-culturală, asocieri 

obşteşti, prin garantarea dezvoltării limbilor şi culturiilor naţionale, prin democratizarea generală a statului, 

prin protejarea respectării drepturilor comunităţilor naţionale şi altele [13; 27; 35, p. 142]. Din acest 

considerent, deși în unele definiţii se susține că autonomia poate fi privită ca un act de separatism, totuși 

această constare o considerăm relativă, dacă autonomia nu este o etapă cu scopul de secesiune ulterioară sau 

nu este un instrument al unui actor din exteriorul ţării. 

Pentru reprezentarea intereselor popoarelor şi naţiunilor fără statalitate naţională, a fost înfiinţată la 

Haga (Olanda), la 11 februarie 1991 o organizaţie internaţională neguvernamentală – Organizaţia Popoarelor 

şi Naţiunilor Nereprezentate(UNPO) – la care au aderat 97 popoare şi minorităţi, iar în prezent se numără 40 

de membri. O parte din foştii membri ai acestei organizaţii şi-au obţinut independenţa (Estonia, Georgia, 

Armenia, Kosovo ş.a.). Comunitatea etnică găgăuză din Republica Moldova deasemenea au aderat la această 

organizaţie la 16 aprilie 1994 şi s-a retras la 1 decembrie 2007 [20]. 

Astfel, atît diversitatea formelor de autodeterminare naţională şi teritorială stabilită prin actele 

internaţionale, cît şi legislaţiile naţionale de stabilire a unui cadru legal clar pentru fenomenul separatismului,  

limitează posibilitatea apariţiei acestuia în viaţa politică modernă [35, p. 142]. Totuși, unii autori susțin că 

separatismul contemporan, ca mişcare politică, se bazează pe interpretarea greşită a principiului 

autodeterminării: fiecare etnie trebuie să deţină o organizare statală pe un teritoriu anumit [26, p. 75]. Baza ei 

este-traiul compact a unui grup etnic pe teritoriul unei naţiuni [33, p. 77]. 

În literatura de specialitate găsim definiții, privind conceptul separatism, care argumentează 

implicațiile procesului de autodeterminare a minorităţilor din perspectiva normelor dreptului internaţional. În 

acest cadru, cercetătorul Puzîreov K.S. susține că separatismul este o formă extremă şi radicală de 

autodeterminare a poporului, regiunii, teritoriului sau minorităţii, care este legată de forme de detaşare 

specifice(izolaţioniste) de identitate naţională sau regională, pentru care este caracteristică negarea însăşi a 

posibilităţii existenţei comunităţii în cadrul statului naţiune, dorinţa dezmembrării lui sau dezintegrării [35, p. 

134]. Cu toate acestea, considerăm că lupta pentru autodeterminarea popoarelor nu este un act de separatism. 

Sursele  fenomenului  separatism  și  formele  de  manifestare  ale  acestuia.  Pentru  a  înţelege 

conexiunea și diferențele dintre conceptele autodeterminarea și separatism, vom examina cauzele principale 

de apariţie a separatismului. De exemplu, cercetătorul Abdulatipov R.G. consideră că factorii respectivi pot 

contribui la apariţia separatismului: 



(-) încălcarea flagrantă a drepturilor şi libertăţilor omului; 

(-) încălcarea drepturilor rasiale umane(discriminarea rasială); 

(-) încălcarea drepturilor grupurilor şi a grupărilor religioase aflate în minoritate etc. [17, p. 110]. 

Cercetătorul Carpovici O. Consideră că, de obicei, este suficient să avem două condiţii de bază pentru 

apariţia tendinţei spre separatism, şi anume [30, p. 450]: 

(1) există careva restricţii privind drepturile unei comunităţi naţionale care trăieşte pe teritoriul statului 

naţional care are elita sa politică; 

(2) dorinţa acestei comunităţi de a-şi crea propria elită politică. 

Cercetătorul Neli Fonseca, în urma efectuării unei analize a războaielor şi conflictelor de la sfîrşitul 

sec.XX, evidenţiază următoarele cauze ale separatismului: 

Pretenţii teritoriale ale etniilor care locuiesc pe un teritoriu, cauzate de trecutul istoric al acestora, 

hotare nestabilite sau, în general, lipsa lor, demarcarea artificială efectuată între etnii, revenirea etniilor 

deportate pe teritoriile care anterior le-au aparţinut, modificarea voluntară a hotarelor, includerea forţată a 

teritoriilor etniei într-un stat sau a teritoriilor cu dezmembrarea grupului etnic între state; 

Politice, care se manifestă prin lupte între diferitele grupuri etnice pentru putere la nivel local, 

regional sau la nivelul statal sau lupta etniei pentru statutul său politic în cadrul unui stat, sau lupta pentru 

recunoaşterea unei largi autonomii sau pentru independenţa totală faţă de statul din care fac parte, 

promovarea unor interese geopolitice şi strategice ale altui stat; 

Economice, care se poate manifesta prin subdezvoltarea economică a teritoriilor unui stat 

multinaţional şi respectiv a unui nivel scăzut de trai a minorităţilor naţionale(religioase) în statul respectiv, 

comparativ cu alte etnii ale acestuia sau nedorinţa regiunilor dezvoltate de a susţine economic regiunile slab 

dezvoltate economic; 

Demografice, care pot include o distribuire ne echilibrată a populaţiei în statele multinaţionale sau o 

creştere demografică mai mare a unor etnii comparativ cu altele, sau o concentrare masivă a unei etnii şi lipsa 

unui spaţiu vital; 

Socio-culturale, care se manifestă prin contradicţii legate de diferenţele lingvistice, tradiţii, obiceiuri, 

religie, încălcarea altor valori ale etniei; 

Istorice, care pot fi legate de neresemnări din trecut, care se păstrează în memoria etniei la nivel de 

subconştient şi care pot fi legate de criterii geografice,etnoculturale, o temelie civilizaţională(de 

ex.religioasă), particularităţile dezvoltării istorice, factori asemănători ai separatismului, nivelul de stabilitate 

politică, intensitatea conflictelor, existenţa anterior pe teritoriul unui stat a unor formaţiuni teritoriale [38, p.  

185]. 

Alături de cauzele menţionate de Neli Fonseca, în literatura de specialitate sunt evidenţiate şi alte 

cauze care conduc la apariţia focarelor de separatism din următoarele perspective: 

Hotarelor naturale – majoritatea focarelor separatismului au hotare naturale, care divizează regiunile 

cu tendinţe separatiste de celălalt teritoriu al statului; 

Factorilor geopolitici – interesul forţelor externe pentru un teritoriu anumit şi dorinţa de a se implica 

în conflict; 

Mobilizării sociale – activismul populaţiei în întrebări socio-politice, desfăşurarea mitingurilor, 

pichetare, acte de terorism; 

Existenţei unui potenţial lider – existenţa unei organizaţii politice sau structuri, care susţin 

secesiunea şi sentimentele separatiste [38, pp. 80-81]; 

Juridică – manifestări separatiste ca urmare a cadrul legal neefectiv, nivelul înalt al corupţiei şi 

criminalităţii, lipsa unei garanţii juridice adecvate privind protecţia drepturilor minorităţilor etnice [16, p. 74]. 

În societatea contemporană, premise pentru apariţia separatismului sunt multiple. Separatismul se 

manifestă nu doar în domeniul politicului, dar şi la nivel economic, social, cultural-informaţional [34, p. 

120]. Crizele politice constante afectează anumite state şi societăţi și conduc la distrugere a mecanismelor de 

integrare şi detașare a unor grupuri etnice, teritorii şi comunităţi întregi de spaţiile economice, politice, 

juridice şi culturale centrale[35, p. 154]. Astfel, în literatura de specialitate găsim patru tipuri de crize  care 

pot contribui la separatism: 

(-) criza identităţii, asociată cu incapacitatea societăţii de a se percepe ca actor suveran; 



(-) criza repartizării,asociată cu distribuirea inegală a bogăţiei naţionale între grupurile etnice şi 

teritorii; 

(-) criza legitimităţii, prin care se pune la îndoială însuşi fundamentele existenţei unui stat naţional;  

(-) criza participării, asociată cu neîncredere a grupurilor etnice, regiunilor şi comunităţilor în 

sistemul politic naţional existent şi capacitate a acestuia de ale exprima în mod adecvat interesele.  

Astfel, separatismul poate fi considerat precum o etapă tîrzie al unui proces politic de  dezintegrare. 

La această etapă se poate de remarcat un activism înalt şi dinamism a schimbărilor ce au loc. Ca etape 

anterioare ale procesului politic de dezintegrare sunt regionalismul şi autonomismul, care de regulă nu duc la 

secesiuni teritoriale [33, p. 77]. Respectiv, cercetătorul Carpovici O. menţionează că sunt două indicii 

importante care determină clasificarea separatismului, - regionalitatea şi etnia [30, p. 450]. 

Cercetătoarea Domareva M. prezintă o generalizare a tipurilor de separatism după anumite criterii:  

- După sfera de manifestare(separatism economic, juridic, ideologic); 

- După numărul de actori (separatism bilateral şi multilateral); 

- După fundamentul ideologic (separatism etnic, religios, regional); 

- După obiectivele politice ale regiunii (separatism sub formă de secesiune, iredentism, autonomie 

politică); 

- După dinamica funcţionării (separatism evolutiv şi radical); 

- După sarcinile activităţii politice a regiunii (separatism tactic şi strategic); 

- După analiza semnificaţiei sociale (separatism arhaic şi progresiv); 

- După durată (separatism instant, de o singură dată sau permanent); 

- După natura manifestării (separatism real şi formal) [29]. 

O altă clasificare a separatismului propusă prezintă numai tipurile lui, care corespund cu criterii de 

clasificare: separatismul teritorial; separatismul politic; separatismul etnic [2, pp. 38-40]. 

De asemenea în literatura ştiinţifică găsim termeni corelați cu concepul de separatism: 

Secesionismul - retragerea subiectului federaţiei dintr-un anumit stat (Catalonia Spaniei este un 

exemplu de secesionism); 

Autonomismul - teritoriul face parte din stat cu statutul de autonomie, dar are ca scop extinderea 

statutului său juridic. Exemplu este Corsica, care a încercat să-şi extindă competenţele în Franţa; 

Iredentismul - este retragerea subiectului de stat dintr-un stat şi aderarea la alt stat. Exemple de 

iredentism pot servi aderarea Republicii Autonome Crimeea la Rusia în 2014, mişcarea pentru aderarea la 

Mongolia a regiunii autonome Mongolia Interioară din China, problema Tibetului în China; 

Regionalismul - este aspiraţia unei regiuni, subiect al statului, de a cîştiga mai multă putere într-un 

stat. Exemplele-mişcarea Free Ingria, care pretinde la transformarea or. Sf. Petersburg şi regiunii Leningrad a 

Federaţiei Ruse într-o republică autonomă, cu posibilitatea de autodeterminare ulterioară în conformitate cu 

dreptul internaţional, mişcarea regională „Karelia Liberă” sau încercările de crearea entităţii Siberiene 

Orientul Îndepărtat şi alte entităţi din Federaţia Rusă în perioada conducerii preşedintelui Federaţiei Ruse 

Elţin (a.1991–a.1999), sau situaţia actuală cu Republica Cecenă şi statutul său special al conducătorului ei 

(deşi nu este stabilit oficial) [30, p. 450]. 

În acest cadru, trebuie să avem în vedere un criteriu mai nou care determina secificul de clasificare a 

separatismului: după sursa de apariţie – influențat din exterior (artificial) sau local. Această clasificare ar 

permite să fie identificată sursa reală de apariţie a separatismului şi stabilirea unei abordări noi în 

reglementarea acestuia, inclusiv cu atragerea comunităţii internaţionale, condamnarea internaţională a 

statelor care provoacă actul de separatism. Sursa internă de separatism de asemenea ar putea fi condamnată 

(minoritatea sau statul ca sursă) pe plan internaţional şi obligarea la respectarea drepturilor minorităţilor sau 

la respectarea legislaţiei naţionale. 

Un alt criteriu important al tipologiei separatismului reiese din scopul real/obiectiv al acestuia, care 

poate fi infracţional (pentru menţinerea unei zone „gri”, influenţă asupra regiunii şi statelor învecinate, 

activităţi infracţionale) şi care de fapt nu are scopul de recunoaştere internaţională, în acest caz populaţia 

locală a regiunii este pur şi simplu ostatică sau cu scop de autodeterminare. Un alt criteriu ar putea fi după 

nivelul de organizare a mişcării separatiste: avînd atributele unui stat şi fără atribute. 

Relevante sunt și criteriile analizate de Narochnitskaya E.A. autoarea prezintă cauzele separatismului 



reieșind din tipurile mişcărilor separatiste cunoscute [34, p. 53]: 

- După tipul de bază a formei (separatism paşnic sau violent); 

- După natura manifestării (separatism moderat sau radical); 

- După obiective (separatism după ţinte sau instrumental); 

- După nivelul de sprijin public (separatism influent sau marginal); 

- După capacitatea de consolidare şi mobilizarea grupului în numele căruia activează mişcarea 

(separatism etnic, confesional, regional); 

- După caracterul în care este perceput (separatism legitim sau nelegitim). 

Plus, cum am menționat anterior, în literatura de specialitate găsim faptul că mişcările separatiste au 

un specific regional. Specificul se manifestă în metodele de luptă, care pot lua caracter extremist sau terorist 

[33, p. 78]. 

Astfel, generalizînd obiectivele pentru care se creează şi luptă grupurile separatiste, cercetătorul Popa 

V. menţionează că subiecţii pot fi divizaţi în 4 grupe majore [16, p. 78]: 

1. Popoarele care doresc obţinerea independenţei prin autodeterminare; 

2. Grupele etnice care doresc o largă autonomie teritorială; 

3. Grupele etnice care provoacă nelegitim separare teritorială; 

4. Statele care au probleme privind demarcarea frontierelor. 

Aşa cum am menţionat în articolul dat, nu putem considera popoarele, prima grupă majoră menţionată 

de Popa V., ca grupuri separatiste. Etichetarea în aşa fel a popoarelor şi mai mult complică înţelegerea reală a 

fenomenului real de separatism şi creează un substrat ştiinţific care poate fi utilizat de mişcările separatiste 

sau de terţii cointeresaţi. 

Concluzii: Studierea istoriografică a fenomenului separatism ne-a permis să constatăm că acesta are 

o evoluţie, probabil, egală cu apariţia fiinţei umane sociale. Dovezile aduse de cercetători cu privire la cele 

mai vechi formaţiuni statale antice, care s-au confruntat cu fenomenul studiat, pînă în prezent, ne duce la 

ideea că şi civilizaţiile mai vechi, despre care nu sunt informaţii mai detaliate, de asemenea s-au ciocnit cu 

acest fenomen. Nici perioada capitalismului sau socialismului nu scuteşte statele de destrămare prin 

intermediul separatismului. Astfel, evoluţia istorică a separatismului ne prezintă că acesta este un fenomen 

controversat care este mai des perceput ca pericol sau ameninţare la adresa securităţii atît din perspectiva 

naţională, cît şi din cea regională şi internaţională, fiind foarte des confundat sau egalat cu dreptul popoarelor 

la autodeterminare. 

Abordarea teoretico-conceptuală a conceptului separatism ne-a permis să evidențiem caracterul său 

dual, cu manifestări din perspectiva extremelor – paşnic sau violent cu aplicarea armelor sau prin metode 

teroriste. În același timp, comunitatea internaţională şi ştiinţifică nu a propus o definiţie comună sau clară 

privind fenomenul separatism, în același timp, conceptual, pentru fenomenul respectiv nu sunt stabilite 

anumite limite politico-juridice, pentru a fi reglementat în conformitate cu normele internaţionale, din care 

motiv activitatea organizaţiilor internaţionale poartă un caracter de prevenire a fenomenului şi nu de 

rezolvare. 

În pofida măsurilor întreprinse pe plan internaţional, la momentul actual sunt cunoscute peste 50 de 

focare de separatism, aflate fie în faza activă sau latentă. Sursele fenomenului separatism şi formele de 

manifestare ale acestuia ne-au permis să stabilim că acesta are o puternică tentă regională, adică dispun de 

caracteristici comune a cauzelor, intenţiilor, evoluţiei. În acest cadru de analiză, caracterul regional al 

separatismului, reieșind din motivele apariţiei şi evoluţia acestuia, afectează atît securitatea naţională a 

statului în care a apărut, cît şi securitatea regională, devenind zone necontrolate de către autorităţi în care se 

dezvoltă infracţionalitatea regională şi internaţională. 
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ABORDĂRI CONCEPTUALE PRIVIND MIGRAȚIA ILEGALĂ ÎN  

CONTEXTUL SISTEMULUI DE SECURITATE NAȚIONALĂ 
 

Anatoli BUZEV1132 

 

Rezumat: Prezentul articol examinează principalele teze în elucidarea celor mai relevante 

interpretări științifice ale fenomenului migrației ilegale, care abordează sistemul de securitate național și 

internațional. Lucrarea conține analiza studiilor științifice în domeniul migraţiei ilegale, a legăturilor şi 

interdependenţelor dintre cauze, factori, consecințeși sinteza actelor oficiale și a cadrului normativ privind 

migrația ilegală. 

În concluzie putem menționa tendințele actuale ale migrației ilegale, care a căpătat un caracter 

internațional și va fi în continuare atractivă pentru o parte semnificativă a populației de pe glob, iar 
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gestionarea fluxurilor de migrație va continua să ocupe un loc important pe agenda autorităților naționale și 

internaționale. 

Cuvinte cheie: Migrațiune ilegală, strategie, risc, amenințări, securitate națională. 

 
Summary: This article examines the main theses in elucidating the most relevant scientific 

interpretations of the phenomenon of illegal migration, which address the national and international security 

system.The paper contains the analysis of scientific studies in the field of illegal migration, connectionsand 

interdependencies between causes, factors, consequences and synthesis of official documents on illegal 

migration. 

Lastly, we can mention the current trends of illegal migration, which has acquired an international 

character and will continue to be attractive to a significant part of the world's population, and the 

management of migration flows will continue to occupy an important place on the agenda of national and 

international authorities. 

 

Migraţia internațională a devenit una din trăsăturile de bază ale globalizării, una din oportunitățile 

majore pentru dezvoltare şi o provocare pentru guvernare şi coeziune socială. Se estimează că numărul 

migranților internaționali este de aproape 272 de milioane la nivel global. Această cifră rămâne un procent 

foarte mic din populația lumii (la 3,5%), ceea ce înseamnă că marea majoritate a oamenilor la nivel global 

(96,5%) se estimează că locuiesc în țara în care s-au născut.Cu toate acestea, numărul estimat și proporția de 

migranți internaționali depășesc deja unele proiecții făcute pentru anul 2050, care erau în ordinea a 2,6 la sută 

sau 230 milioane. Cele mai mari coridoare tind să fie de la țările în curs de dezvoltare la economiile mai 

mari, precum cele din Statele Unite, Franța, Federația Rusă, Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită.Este 

probabil ca acest model să rămână același timp de mulți ani în viitor, mai ales că se estimează că populațiile 

din unele subregiuni și țări în curs de dezvoltare vor crește în deceniile următoare, punând presiunea 

migrației asupra generațiilor viitoare [0, p. 2]. 

Conform Dicționarului explicativ al limbii române termenul de migraţie provine din franceză 

(migration) şi latină (migratio, -onis) şi reprezintă fenomenul de deplasare în masă a unor populații de pe un 

teritoriu pe altul, deplasare determinată de factori economici, sociali, politici sau naturali [2, p. 632]. 

Dicționarul de Relații Internaţionale a lui G. Evans şi J. Newnham analizează migraţia din punct de 

vedere al efectului pe care-l are asupra relaţiilor internaţionale: „Migraţia. Mișcarea în masă a populației a 

avut întotdeauna un anumit efect asupra relaţiilor internaţionale, uneori imprevizibil. Impactul Lumii Noi 

asupra restului lumii în sec.XX-lea, de exemplu, a fost o consecință directă a „Marii Migrări peste Atlantic” 

din secolele anterioare. ... deși au existat întotdeauna mișcări transfrontaliere şi intercontinentale ale 

migranţilor, numai în anii din urmă acest domeniu a început să fie perceput ca o problemă de prim ordin în 

cadrul relaţiilor internaţionale, în sensul că începe să afecteze direct conceptele sale fundamentale de 

suveranitate, securitate naţională, ordine şi stabilitate [3, p. 335]. 

Migrația ilegală este o realitate cu mai multe laturi, care este adesea prezentată în dezbaterile publice 

și discursurile politice ca un fenomen contemporan și coerent. Interpretarea este diferită, începând de la 

sursele mass-media, politicieni și cercetători,cu combinații variate: neregulată, ilegală, nedocumentată, 

neautorizată sau clandestină.Unii cercetători au propus termenul „migrație neregulată” ca fiind mai potrivit 

pentru a denota atât faptul că migranţii neregulați nu sunt criminali, cât și natura dublă a neregulilor în care 

poate fi implicat un migrant, în special intrarea neregulată sau șederea neregulamentară. Termenul 

„neregulat” cuprinde toate tipurile de încălcare a legii, indiferent dacă este minoră sau majoră, legate de 

migrație și include atât problemele de trecere a frontierei, șederea neautorizată sau încălcarea condițiilor de 

viză. Aproape sinonim cu termenul neregulat este noțiunea de „migranți nedocumentați” care indică „un 

migrant care nu este în posesia actelor de călătorie sau de ședere necesare și adecvate”. Un termen similar 

este acela al migrantului „neautorizat” care se referă la persoanele care intră sau locuiesc într-o țară fără 

autorizație legală (pentru a intra sau a rămâne) [4, p. 3]. Expresia ,,intrare ilegală”, în contextul Protocolului 

împotriva traficului ilegal de migranți pe calea terestră, a aerului și pe mare, semnat la Palermo,desemnează 

trecerea frontierelor atunci când condiţiile necesare intrăriilegale în statul primitor nu sunt satisfăcute [5]. 



Acceptat multilateral la nivel internațional și național,termenul „migrație ilegală” reflectă, în sensul 

său cel mai larg, un act de migrație „care nu este legal” sau un act de migrație care se desfășoară împotriva 

legilor de intrare și de reședință într-o țară. Într-un sens restrâns, termenul „migrație ilegală” desemnează 

actul de a intra într-o țară cu încălcarea legilor privind migrația și se referă în principal la procedura de 

trecere a unei frontiere fără autorizația corespunzătoare.În acest context, putem constata că cei trei termeni 

(1) neregulați, (2) nedocumentați și (3) neautorizați, constituie o perifrază, ceea ce în esență reprezintă același 

acțiune ilegală, care atentează la securitatea statului și este sancționată corespunzător. 

Una din primele încercări de interpretare ştiinţifică a noțiunii ,,migraţie” este atribuită englezului E. 

Ravenstein, în opinia căruia aceasta reprezintă ,,schimbarea permanentă sau temporară a locului de reședință 

a unui individ” sau ,,proces continuu” condiționat de interacțiunea dintre patru factori principali, (1) cei care 

acționează la locul inițial (țara) de origine a migrantului, (2) la etapa deplasării migrantului, (3) care 

acționează în locul de destinație a migrantului, (4) factorii de natură personală, manifestate prin preferințe de 

ordin personal, totalitatea caracteristicilor demografice etc [6, p. 167]. În renumita sa lucrare „People, States 

and Fear”, autorul B. Buzan, susține că în cazul securităţii, discuţia priveşte preocuparea de a fi liberi de 

amenințări [7, p. 386]. După Buzan, „pericolul reprezentat de migraţie este în principal o chestiune 

dependentă de modul în care numărul relativ de migranţi interacţionează cu capacităţile de absorbţie şi de 

adaptare ale societăţii”. 

O importanță aparte acestui fenomen acordă M. I. Abella, în lucrarea „Turningpoints in labor 

migration”, elucidând adevărate puncte de cotitură în migraţia forţei de muncă, de cele mai multe ori ilegală. 

În ultimii ani, migraţia ilegală a devenit subiect de dezbatere publică şi de analiză economică, iar astăzi 

reprezintă unul dintre cuvintele-cheie pentru antreprenorii vizionari şi pentru factorii decizionali. 

Consecinţele migraţiei pot fi de natură economică, socială şi psihologică, migraţia afectând atât migranţii, cât 

şi nativii. Complexitatea proceselor (cu puncte de cotitură, inflexiune şi întoarcere) induse de migraţie şi 

efectele sau consecinţele acestora au atras şi alțispecialiști în cercetări în acest domeniu, ceea ce a condus la 

existenţa mai multor şcoli şi curente de gândire, dialogul rămânând deschis [8, p. 324].  

În cercetarea ,,Illegal Immigration in Austria” ca parte componentă a studiului european de cercetare 

,,Illegally Resident Third Country Nationals in the EU MemberStates: State Approaches Towards Them and 

Their Profile and Social Situation” autorii S. Hofbauer, A. Gächter, K. Mayr ș.a., în premieră, pentru a 

obține o imagine reală și cuprinzătoare a situației au fost antrenate diferite surse, ONG-uri și instituții de 

asistență socială pentru a-și încorpora cunoștințele și experiențele în acest sens. Conform materialului de 

cercetare publicat, în special ceea ce privește situația reală a migranților ilegali, cercetătorii în general au 

concluzionat că, datorită geografiei și geopoliticii sale, Austria este afectată de migrația ilegală ca țară de 

destinație, precum și ca țara de tranzit. Adaptările legislative recente, cum ar fi Acordul de bază pentru 

asistență socială, acordurile de angajare (de exemplu, în ceea ce privește cetățenii noilor state membre ale UE 

pe piața forței de muncă austriece) și evoluțiile viitoare, precum schimbarea spre est a frontierei Schengen în 

următorii ani, va avea efecte enorme asupra migrației ilegale în Austria. Cooperarea polițienească 

internațională în creștere, parteneriatele de securitate și gestionarea comună a frontierelor UE, dar și 

îmbunătățirile bazelor de date și metodele de control la locul de muncă sunt în continuare semne ale 

abordărilor serioase ale migrației ilegale [9, p. 177]. 

În condițiile aprofundării crizei migraționale în Europa, A. Schloenhardtefectuează o analizează 

detaliată a fenomenul migrației ilegale. Autorul explorează nivelurile și caracteristicile fluxurilor recente de 

migrație neregulamentară, tendințele globale și evoluțiile din Europa în ceea ce privește traficul de persoane 

și a migrației ilegale. Articolul a reflectat asupra cauzelor profunde ale migrației neregulate și ale traficului 

de persoane și evidențiază asupra celor mai bune modalități de prevenire a acestor fenomene. În cadrul 

lucrării se face o analiză profundă a spectrului infracțional specific traficului de persoane, care nu trebuie 

confundat cu contrabanda cu migranți și migrația ilegală. Ambele fenomenele sunt caracteristice 

infracționalității transfrontaliere, însă fiecare cu cauze și împrejurări diferite. În concluzie, autorul subliniază 

faptul că „era creșterii migrației neregulate”este doar la începuturi și că migrația, în toate formele sale, va 

crește, nu în ultimul rând, datorită mobilității tot mai avansate și interconectată. Migrația nu este o problemă 

care poate fi abolită. Migrarea nu poate fi oprită prin construirea de garduri de frontieră, prin descurajare sau 

prin implicarea forțelor armate. Migrația este o realitate care poate fi gestionată în mod semnificativ și 



durabil, prin metode care pot fi planificate și dirijate. Așa-numita migrație sau criza refugiaților din 2015 a 

fost previzibilă și țările ar fi putut planifica și pregăti soluții anticipate. Crize ca în Afghanistan, Siria, estu l 

Ucrainei și în multe alte părți ale lumii nu se ridică brusc și peste noapte. Aceste crize au generat deplasări și 

migrație în masă, deseori previzibile, precum și că mulți migranți ar recurge la căi ilegale pentru a se simți în 

siguranță sau ași atinge scopul [10, p. 10]. 

Autorul C. V. Marie susține că în ultimul deceniu se evidențiază o schimbare a modului în care este 

percepută migrația internațională și că nu mai poate fi tratată pur și simplu ca relația dintre țara gazdă și țara 

de origine. Accelerarea mișcărilor populației la nivel global, proliferarea canalele de mobilitate, mișcările 

reactive repetate, acumularea într-o singură țară a funcțiile de plecare, tranzit și acomodare, toate necesită o 

nouă abordare a mișcării internaționale a populației. Autorul a încercat să localizeze fluxurile de migrație 

neregulamentară în contextul structural al globalizării, căutând să echilibreze nevoile politicii sociale și 

economice și drepturile omului. Ele întăresc ipoteza noilor „mișcări migratoare” în care tiparele, strategiile 

migranților, rutele migraționiste, metodele de interacțiune cu lumea politicii, departamentele administrative și 

însăși concepția migrației constituie o divizare de modelele tradiționale ale migrației [11, p. 13]. Pentru o mai 

bună comprehensiune a fenomenului migrației ilegale asupra securității statului, este necesară analiza 

cercetărilor efectuate de către S. X. Zhang [12, p. 303]. Autorul consideră că migrația, inclusiv ilegală, a fost 

mult timp un factor favorabil în lunga istorie a Americii de Nord. În principal sunt identificate două tipuri de 

migranți ilegali. Primul sunt formați în principal din fermierii din interiorul Mexicului, majoritatea din statele 

central-vestice, cum ar fi Michoacan, Guanajuato și Jalisco și din migranți din alte țări din America Latină, 

aflate în sud. Acești migranți se îndreaptă adesea spre frontiera SUA-Mexic cu trenuri de marfă, camioane 

sau alte mijloace de transport. Al doilea grup este format din migranți ilegali din alte părți ale lumii, cum ar fi 

Asia și Europa de Est, numiți în mod colectiv „alții decât mexicanii”. Din punct de vedere istoric, granița 

sudică a Statelor Unite a fost folosită în cea mai mare parte de mexicanii care făceau călătorii peste hotar și 

înapoi pentru angajări la muncă sezonieră, în timp ce „alții decât mexicanii” reprezentau doar o mică parte 

din totalul de treceri neautorizate peste frontieră. Totuși, așa cum se arată analizele de ultimă oră, această 

tendință sa schimbat semnificativ în ultimii 15 ani. Actualmente, există la fel de multe treceri neautorizate ale 

frontierei de către mexicani cât și de alții. În practică, majoritatea migranților ilegali mai degrabă decât să se 

mute, pur și simplu în țara în care pot fi câștigați cei mai mulți bani, se deplasează pe căile ilegale, deja 

existente, către anumite destinații. 

Alte repere importante sunt reflectate de către A. Sarcinschi, [13, p. 44] care analizează corelația 

migraţie - securitate sub toate aspectele sale: pe toate nivelurile şi domeniile securităţii, dar şi atât ca și sursă 

a riscurilor, pericolelor şi ameninţărilor la adresa securităţii naţionale, regionale şi internaţionale, cât ca sursă 

de beneficii. Studiul pornește de la premisa că migraţia se înscrie în ceea ce se numește construirea socială a 

realității, constituind un produs uman, o realitate obiectivă, dar şi un produs social. Astfel, analiza migraţiei 

sub aspectul securităţii presupune studiul unei vaste arii tematice ce include atât coordonate ale realității 

obiective, cât şi ale realității subiective. Migraţia, în special cea internaţională pe care o analizează autorul, 

constituie, astfel, un fenomen complex, dar nu complicat, implicând mai mult decât simpla mutare dintr-un 

loc de origine în unul de destinaţie. Asociat acestei mișcări studiul identifică o serie de aspecte cu impact 

direct asupra securităţii naţionale ce derivă din domenii precum cel social, demografic, psihologic, economic, 

politic, militar, ecologic etc. Într-o altă lucrare, ,,Migraţia ca problemă de securitate. Studiu de caz: 

România” [14, p. 60], A. Sarcinschi, formează o ilustrare clară a principalelor tendințe ce se manifestă la 

nivel naţional şi regional în Europa, iar în România fenomenul migraţiei a generat, în același timp, probleme 

demografice, sociale şi economice, dar şi beneficii de aceeași natură. România are statut şi roluri complexe în 

cadrul acestui fenomen: deși este preponderent țară de origine, în interiorul fluxurilor de migraţie este, în 

mod simultan,țară de destinaţie şi țară de tranzit.  

A. L. Dumitrescu și I. M. Oehler-Şincai supun analizei impactul migraţiei asupra unităţii politice a 

Uniunii Europene. Sunt analizate diferitele puncte de vedere ale liderilor europeni privind migraţia şi sunt 

prezentate provocările legate de găsirea unor soluții mai eficiente, solidare şi unitare la nivel comunitar. 

Problemele de natură umanitară, socială, economică şi de securitate care au însoțit criza migraţiei în ultimii 

ani pot fi privite ca un examen de maturitate a blocului comunitar, de al cărui succes depinde însăși existenţa 

UE, ca un spațiu al culturii şi civilizației europene, fundamentat pe cele trei principii ce stau la baza 



construcției arhitecturii UE: „libertate, egalitate şi fraternitate”. Doar astfel principiile solidarității, securităţii 

şi repartizării echitabile a responsabilităților vor putea fi asumate şi aplicate [15, p. 71]. O valoare deosebită 

în cercetarea migrației la nivel național se datorează cercetătorilor V. Moşneaga, Ch. Mohammadifard, L. 

Corbu-Drumea prin publicarea rezultatelor în materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale de la Chişinău, 

„Populaţia Republicii Moldova în contextul migraţiilor internaţionale. Autorii afirmă că în faţa Republicii 

Moldova stă problema elaborării unei politici în domeniul migrației ce ar corespunde cerinţelor unui stat 

democratic, ce ţine cont şi apără interesele propriei populaţii, însă acest proces nu este simplu, fiindcă lipsesc 

resursele financiare şi materiale pentru a regla migraţiile, pentru a crea condiţii decente de viaţă majorităţii 

populaţiei. Din cauza conflictului transnistrean şi încălcării integrităţii teritoriale, statul nu controlează 

frontiera estică a ţării, nu posedă informaţii adecvate cu privire la numărul persoanelor care au părăsit ţara şi 

se află peste hotarele Moldovei, atât permanent, cât şi provizoriu. Autorii mai precizează că, în contextul unei 

integrări europene şi dezvoltării unui stat prosper, Republica Moldova este determinată să ia atitudini şi 

decizii concrete de respectare a legislaţiei internaţionale şi a prevederilor legislaţiei interne cu privire la acest 

fenomen [16, 300]. Același autor V. Moșneaga în lucrarea ,,Illegal Moldovan Migration to the European 

Union” în premieră analizează migrația ilegală din Moldova în țările UE. Autorul afirmă că rutele către țările 

UE trec prin România, Ucraina, Turcia și alte țări. Fiecare traseu are propriul său specific și caracteristici, 

cum ar fi disponibilitatea transportului, regimul de viză sau fără viză etc. Autorul cercetează rutele 

moldovenești de migrație ilegală (trecerea peste „frontiera verde”, trecerea frontierei cu acte de identitate 

false etc.). De asemenea, o atenție deosebită este atribuită cercetării activității actorilor naționali și 

cooperarea acestora, precum și organizarea migrației ilegale a forței de muncă. Se face o încercare de a 

determina amploarea și tendințele migrației ilegale a forței de muncă moldovenești, pe baza date statistice. 

Autorul se axează și pe o cercetare a politicii moldovenești de descurajare a migrației ilegale [17, p. 13]. 

O reflecție mai profundă a fenomenului migrației ilegale, la nivel național, este realizată de către A. 

Buzev și S. Cebotari. În studiile efectuate autorii analizează migrația ilegală ca fiind una din principalele 

amenințări la adresa securității Republicii Moldova și sunt evidențiați principalii factori care, într-un mod sau 

altul, contribuie la migrația ilegală. În studiu este prezentat tabloul situațional al migrației ilegale la nivel 

național, statistica detecțiilor la frontieră și topul cetățenilor străini detectați pentru migrație ilegală. Autorii 

afirmă că la nivel internațional deocamdată nu se poate vorbi de o rută clară de migrație care tranzitează 

Republica Moldova, ci doar de cazuri izolate în care țara noastră servește uneori, ca traseu alternativ de 

tranzit spre UE [18, p. 43] [19, p. 11]. O analiză a studiilor sociologice privind migrația moldovenilor atestă 

că liberalizarea regimului de vize cu UE are un rol esențial. Migrația ilegală, în opinia lui T. Turco și E 

Turco, a avut de suferit unele modificări. Astfel, în contextul globalizării și activizarea tot mai mare a 

migrației internaționale, o intensificare a avut și componenta sa ilegală. Datorită caracterului său latent și 

datelor statistice incomplete, devine tot mai greu de analizat și de adaptat măsurile necesare în eradicarea 

acestui fenomen. Înțelegerea cât mai clară și mai profundă a fluxurilor migrației ilegale, va ajuta la 

elaborarea și adaptarea strategiilor eficiente în diminuarea numărului migranților ilegali [20, p. 282].  

Consolidarea securităţii naţionale a Republicii Moldovaîn contextul fluxurilor migraţionale 

internaţionale devine obiect al cercetărilor și pentru M. Bencheci și A. Munteanu. Autorii consideră 

căsecuritatea naţională a Republicii Moldova nu poate fi concepută în afara contextului securităţii 

internaţionale, iar în cadrul eforturilor de integrare europeană a ţării noastre o atenţie deosebită se acordă 

intensificării cooperării cu UE, orientată spre consolidarea securităţii naţionale și a celei regionale. Rolul ţării 

noastre în cadrul sistemului de securitate internaţională este determinat demai mulţi factori, printre care se 

numără interesele naţionale, principalele ameninţări, riscuri și vulnerabilităţi la adresa securităţii naţionale, 

reperele politicii externe și ale politicii de apărare, căile de asigurare a securităţii naţionale. În acest context, 

Republica Moldova este parte și aplică reglementările multiplelor acorduri internaţionale de reglementare și 

control a migraţiei sub diversele sale forme [21, p. 122]. 

În scopul elaborării unor reglementări comprehensive în vederea combaterii migraţiei ilegale, au fost 

adoptate mai multe acte internaţionale şi regionale, în cadrul diverselor organizații internaţionale.Astfel,din 

16 octombrie 2005,Republica Moldova este parte la Protocolul împotriva traficului ilegal de migranţi pe 

calea terestră, a aerului şi pe mare, adoptat de Adunarea Generală a ONU prin Rezoluția 55/358 la 15 

noiembrie 2000, deschise pentru semnare la 12 decembrie 2000 la Palermo, Italia. 



La intersecția sec. XX-XXI, sistemul proceselor de migraţie globală a afectat şi Republica Moldova. 

Perioada de după proclamarea independenţei Republicii Moldova se caracterizează prin intensificarea 

migraţiei externe atât a celei definitive, cat şi a celei temporare, numărul persoanelor plecate din ţară 

depășind numărul persoanelor intrate cu asemenea scopuri în Republica Moldova [22]. La nivel național 

reglementarea problemelor migraţiei se efectuează în baza prevederilor legislaţiei internaţionale, a 

acordurilor interstatale pe domenii specifice şi a legislaţiei naţionale. Cadrul legislativ național în domeniul 

migrației vizează multiple aspecte: prevenirea și combaterea migrației ilegale și a traficului de ființe umane; 

migrația forței de muncă; drepturile și interesele refugiaților și migranților; controlul proceselor migratorii; 

cooperarea cu diaspora; gestionarea integrată a frontierei de stat etc. 

În conformitate cu Hotărârea Parlamentului privind aprobarea Concepţiei politicii migraţionale a 

Republicii Moldova [23], politica migraţională este promovată de către autorităţile publice centrale în 

conformitate cu atribuţiile prevăzute în actele normative și în colaborare cu alte structuri 

neguvernamentale.Republica Moldova, după aderarea României la UE în 2007, a devenit vecin direct cu 

această organizație internațională, și, de rând cu alte state din fosta Uniune Sovietică – Ucraina, Belarus, 

Georgia, Azerbaidjan şi Armenia, este unul din statele participante la Politica Europeană deVecinătate 

(PEV)care deschide noi perspective pentru dezvoltarea unor relaţii mai strânse cu UE şi pentru apropierea 

Moldovei de cadrul politic şi economic european. Un rol important îl are problemele ce ţin de migrație, 

mecanisme de stopare a migraţiei ilegale, traficul de fiinţe umane, oferirea de asistenţă refugiaţilor şi 

persoanelor în căutare de refugiu [24, 187]. 

La începutul anului 2010, Guvernul de la Chişinău şi Comisia Europeană au demarat discuțiile pe 

marginea negocierii potențialului ,,Acord de Asociere”,constituind un eveniment major pentru parcursul 

european al Republicii Moldova. Liberalizarea regimului de vize este unul din cele 4 blocuri tematice de 

negocieri ale viitorului ,,Acord de Asociere”. Un bloc aparte al Planului de Acțiuni îi revenea migrației 

ilegale. Astfel, blocul migraţiei ilegale şi managementului frontierelor a înregistrat un progres simţitor 

înapropierea de standardele UE. Gestionarea eficientă a migraţiei reprezintă un aspect esenţial în procesul de 

liberalizare aregimului de vize cu UE. Actualmente, Republica Moldova a implementat mai multe politici şi 

proiecte înceea ce priveşte controlul fluxurilor migraţiei, prin dezvoltarea infrastructurii la frontieră, 

perfecționarea tehnologiilor și echipamentului de control la trecerea frontierei, sistemelor și dispozitivelor 

electronice de control al frontierei de la distanță. Un element esențial în consolidarea eforturilor la 

gestionarea frontierei a fost elaborarea Strategiei Naționale de Management Integrat al Frontierei de Stat, 

fiind documentul principal de politici ce reflectă prioritățile și viziunea statului în domeniul managementului 

integrat al frontierei pentru asigurarea securității frontaliere, implicit pentru prevenirea și combaterea 

migrației ilegale și criminalității transfrontaliere [25]. 

Migraţia ilegală a devenit platformă de discuții și de studiu abia în secolul al XX-lea, deşi a existat și 

a stat la temelia formării statelor contemporane, cauzând multiplelor remodelări societale de-a lungul istoriei. 

Cercetarea abordărilor migrației ilegale ne-a permis să evidențiem existenţa unui cadru larg și consistent al 

lucrărilor în domeniu. Deşi definițiilemigrației ilegale reflectă în special percepțiile şi atitudinea 

cercetătorilor şi a oficialilor străini, varietatea surselor bibliografice utilizate ne oferă un suport esențial în 

cercetările ulterioare la nivel național, care până la ora actuală prezintă un vid în mediul ştiinţifical Republicii 

Moldova.  

Analiza publicațiilor ştiinţifice în domeniu ne oferă o imagine de ansamblu asupra istoricului 

fenomenului migrației ilegale, care este considerată o problemă de securitate în întreaga lume și care a 

condus la dezvoltarea unor mecanisme de combatere migrației ilegale. 
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Abstract: La începutul secolului XXI asistăm la accentuarea dependenţei economiilor lumii de 

resursele energetice. Securitatea energetică constituie o mare preocupare atît pentru statele membre ale UE, 

cât și pentru întreaga comunitate europeană. Resursele energetice au o importanță deosebită datorită 

constituirii energiei ca principiu vital al progresului economic și social. Acestea, în mare parte, stau la baza 

securității energetice, care de rând cu alte componente ale securității economice reprezintă un element 

important al securității generale, având o semnificație deosebită pentru o dezvoltare durabilă a economiei.   

Cuvinte cheie: Resurse energetice, securitate energetică, politica energetică, competitivitate, 

protecția mediului. 

 

Summary: At the beginning of the 21st century, we are witnessing an increase in the dependence of 

the world's economies on energy resources. Energy security is a major concern for both EU Member States 

and the European community as a whole. Energy resources are of particular importance due to the 

establishment of energy as a vital principle of economic and social progress. These are largely the basis of 

energy security, which along with other components of economic security is an important element of general 

security, having a special significance for the sustainable development of the economy. 
 

Introducere. La începutul secolului XXI asistăm la accentuarea dependenţei economiilor lumii de 

resursele energetice. Economia mondială depinde încă de petrol, ca resursă centrală de energie, iar lupta 

pentru resurse domină geopolitica secolului XXI. Problema resurselor prezintă multe faţete, deficitul acestora 

având un rol important în declanşarea sau amplificarea unor conflicte, de polarizare şi/sau de catalizare a 

forţelor.  

Dezvoltarea economică durabilă a unui stat este în mare măsură condiționată de gradul de 

aprovizionare cu energie electrică pe termen lung. Resursele energetice au o importanță deosebită datorită 

constituirii energiei ca principiu vital al progresului economic și social. Acestea, în mare parte, stau la baza 

securității energetice, care de rând cu alte componente ale securității economice reprezintă un element 

important al securității generale, având o semnificație deosebită pentru o dezvoltare durabilă a economiei.   

Securitatea aprovizionării cu resurse energetice. Securitatea energetică constituie o mare 

preocupare atît pentru statele membre ale UE, cât și pentru întreaga comunitate europeană. Pentru 

comunitatea europeană problema securității energetice este vitală în condițiile dependenței totale de 
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resurselor energetice. Integrarea statelor membre pe piața energetică europeană devine o prioritate pentru 

viitorul acesteia [4, p. 264]. 

Organizaţia Naţiunilor Unite în urma studiilor efectuate, susține că „energia este esenţială pentru 

dezvoltarea economică şi socială şi îmbunătăţirea calităţii vieţii”. În baza unor studii efectuate de ONU se 

poate de concluzionat,că [6, p. 137]: 

1. Resursele naturale, în special cele energetice, au influenţat permanent şi în mod covârşitor 

evoluţia societăţii umane, dezvoltarea economică, economiile naţionale, economia mondială şi, mai recent, 

economia globală.  

2. Resursele energetice şi de materii prime sunt, în general, limitate şi repartizate neuniform pe 

întinderea Terrei.  

Cea mai presantă problemă a Uniunii Europene în materie este securitatea aprovizionării cu resurse 

energetice. Criza economico-financiară,care a avut loc la începutul secolului XXI, a adăugat noi presiuni, 

concretizate în frânarea unor proiecte energetice critice sau rezultatele nu tocmai încurajatoare în domeniul 

operaţionalizării pieţei interne de energie, reducerii emisiilor de carbon, economisirii şi eficienţei energetice. 

Insuficienţa investiţiilor în reţele, capacităţi de producţie şi transport şi tehnologii curate poate duce la un 

deficit al livrărilor de hidrocarburi, ceea ce ar împinge din nou preţurile resurselor energetice în sus şi ar 

încetini ritmul de redresare a economiei comunitare.  

În problematica securităţii aprovizionării energetice a Uniunii, specialiştii organizaţiei au detectat 

scăderi numeroase, între care cele mai importante sau considerat a fi [1]: 

 insuficienţa infrastructurilor de transport al curentului electric şi gazelor; slaba competitivitate şi 

insuficienta integrare a pieţei energetice a UE;  

 absenţa unei baze juridice pentru o politică energetică comună; dependenţa de importurile 

energetice;  

 acoperirea din importuri a 77 la sută din cererea de petrol a UE, a 51 la  sută din cea de gaz;  

 doar 6 la sută din consumul de energie primară este asigurat, din surse de energie regenerabilă; 

 30 la sută din consumul de petrol în Europa este utilizat în sectorul transporturilor;  

 29 la sută din consumul de gaz se folosesc, pentru producerea de electricitate etc.  

Nivelul dependenţei de petrol, din cauza consumului din sectorul transporturilor, trebuie să scadă 

radical, iar pentru a asigura securitatea aprovizionării cu gaz se cere recurs la diferite strategii, cum ar fi 

dezvoltarea de terminale de gaze naturale lichefiate şi instalaţii de stocaj sau construcţia de noi gazoducte. 

Uniunea Europeană promovează relaţii bilaterale şi multilaterale stabile pentru a-şi diversifica sursele, rutele 

şi infrastructura energetică.  

Uniunea a lansat, în ultimii ani, o nouă Politică de Vecinătate în Caucaz, o Sinergie pentru Marea 

Neagră, o Strategie pentru Asia Centrală, un Parteneriat Estic cu şase state ex-sovietice, dar şi Iniţiativa Baku 

pentru integrarea pieţelor energetice.  

De asemenea, UE a iniţiat noi dialoguri şi a intensificat cooperarea în domeniul energetic cu ţările din 

vecinătatea sud-estică, partenerii din Balcanii de Vest, Asia Centrală şi Orientul Mijlociu, precum şi cu 

China, Rusia, Brazilia, SUA şi Uniunea Africană.  

În plan intern, al Uniunii Europene, Comisia Europeană trebuie să conceapă un mecanism destinat 

punerii în operă şi garantării solidarităţii şi asistenţei rapide acordate unei ţări confruntate cu dificultăţi legate 

de securitatea fizică a infrastructurilor şi de securitatea aprovizionării, ţinând cont de faptul că o întrerupere 

neaşteptată şi la scară mare a aprovizionării cu energie, afectând unul sau mai multe state membre, ar putea 

avea o incidenţă asupra funcţionării pieţei interne.  

Acesta este unul din motivele pentru care Parlamentul European invocă introducerea unui capitol 

energetic în tratate şi o clauză de securitate energetică pe care Comisia Europeană ar trebui s-o includă în 

acordurile încheiate cu ţările furnizoare de energie sau ţări de tranzit al energiei şi, totodată, încurajează 

întreprinderile europene să investească mai mult în prospecţiunea şi transportul de energie în ţările vecine.  

Astfel, în urma analizei efectuate, putem menționa, că la nivel european accentul trebuie pus pe 

interconectarea diferitelor pieţe şi finalizarea integrării acestora, asigurarea securităţii energetice prin 

conectarea la sursele de aprovizionare ale ţărilor producătoare terţe, legarea surselor de producere a energiei 



regenerabile la reţelele existente, dezvoltarea reţelelor inteligente pentru o mai bună descentralizare a 

producţiei de energie şi absorbţia totală a energiei regenerabile.  

Actualmente Uniunea Europeană a înregistrat un progres în sfera securităţii energetice, însă, mai este 

nevoie încă de mai lucrat în acest domeniu până la a-şi perfecta un concept global de securitate a 

aprovizionării şi a introducerii unor mecanisme noi de urmărit piaţa, ca instrumente politice şi ca efort de 

întărire a relaţiilor cu ţările terţe [7].         

Securitatea energetică a UE. Securitatea energetică are o importanță mare în incidenţa globală a UE. 

Principalele obiective în domeniul securității energetice la nivelul Uniunii Europene sunt [5, p. 185]: 

 securitatea aprovizionării,  

 competitivitatea  

 protecţia mediului.  

Securitatea energetică este definită de Comisia Europeană drept capacitatea de asigurare a cerinţelor 

viitoare esenţiale de energie, atât prin intermediul resurselor interne adecvate, obţinute în condiţii acceptabile 

economic sau menţinute ca rezerve strategice, cât şi prin recurgerea la surse externe accesibile şi stabile, 

completate  atunci când este cazul de rezerva strategică.  

În proiectul, Strategia Europeană pentru Energie Sustenabilă, Competitivă şi Sigură sunt menționate 

şase direcţii de acţiune vizate de UE în vederea asigurării sustenabilităţii, competitivităţii şi securităţii 

energetice [2]:  

 asigurarea integrităţii pieţei interne de gaz şi curent electric, prin adoptarea unor standarde şi 

reguli comune, dar prin construirea unor reţele comune sau interconectarea celor deja existente;  

 garantarea securităţii fluxului energetic şi consolidarea în acest sens a solidarităţii între statele 

membre, prin revizuirea legislaţiei privitoare la stocurile naţionale de gaz şi petrol;  

 diversificarea surselor de energie;  

 protecţia mediului şi promovarea unor politici de economisire a energiei 

 formularea unei politici externecomune pentru toate statele Uniunii Europene, care să identifice 

priorităţile UE pentru construirea unei noi infrastructuri de protecţie a sistemului energetic.  

Proiectul Strategia Europeană pentru Energie Sustenabilă, Competitivă şi Sigură se axează pe 

următoarele priorităţi :  

 realizarea unui consum redus de energie în Europa;  

 crearea unei pieţe cu adevărat pan-europene integrate de energie;  

 responsabilizarea consumatorilor şi atingerea celui mai înalt nivel de siguranţă şi securitate;  

 extinderea rolului Europei de lider în domeniul tehnologiilor energetice şi de inovare;  

 consolidarea dimensiunii externe a pieţei energetice a UE.  

Piaţa europeană de energie electrică va influenţa mersul evenimentelor în toate ţările est-europene. 

Transparenţa pieţei de energie electrică, în sine, va permite stabilirea şi reactualizarea preţurilor pe valori mai 

apropiate de preţul real de producţie, oferind o şansă în plus consumatorilor eligibili de a-şi valorifica mai 

uşor produsele lor şi de a susţine dezvoltarea generală a economiei pe coordonate care răspund cerinţelor de 

integrare în structurile europene. 

România și Republica Moldova au aderat la Tratatul Comunităţii Energetice ca membru cu drepturi 

depline. Tratatul de instituire a Comunității Energiei prevede crearea unei piețe interne a energiei electrice și 

a gazelor naturale, care regrupează toate statele membre ale Uniunii Europene  și șase state și teritorii 

europene din Balcani. 

Tratatul formează o piață a energiei fără frontiere interne între statele implicate, unde taxele vamale și 

restricțiile cantitative asupra importurilor și exporturilor de energie sunt interzise între părți. Tratatul 

reglementează, de asemenea, relațiile cu țările terțe și asistența reciprocă în cazul unor perturbări. 

Problemele apărute în sectorul energetic ale statelor membre sunt caracterizate și în polit ica 

energetică a Uniunii Europene. Referitor la securitatea energetică, politica energetică a UE prevede un șir de 

strategii, acțiuni, care includ:    

 Diversificarea surselor şi rutelor de transport a resurselor energetice pentru asigurarea continuităţii 

aprovizionării acestora;  



 Interconectarea energetică dintre ţările comunitare, care presupune ca nici un stat membru să nu 

rămână izolat în situaţie de criză;  

 Scăderea dependenţei de surse convenţionale prin sporirea ponderii surselor regenerabile de 

energie şi creşterea eficienţei energetice;   

 Dialogul consolidat cu furnizorii-cheie ai UE actuali şi de perspectivă.  

Concluzii: În urma studiului efectuat, putem concluziona, că e nevoie de continuat armonizarea bazei 

legislative, normative și tehnice privind eficiența energetică a clădirilor în scopul eficientizării consumului de 

energie. Crearea unor condiții favorabile de piață liberă, intensificarea concurenței pentru producătorii și 

furnizorii de energie și resursele energetice ar îmbunătăți situația pe această piață.  

În plan intern, al Uniunii Europene, Comisia Europeană trebuie să conceapă un mecanism destinat 

punerii în operă şi garantării solidarităţii şi asistenţei rapide acordate unei ţări confruntate cu dificultăţi legate 

de securitatea fizică a infrastructurilor şi de securitatea aprovizionării, ţinând cont de faptul că o întrerupere 

neaşteptată şi la scară mare a aprovizionării cu energie, afectând unul sau mai multe state membre, ar putea 

avea o incidenţă asupra funcţionării pieţei interne.  
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SECURITATEA UMANĂ ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII DURABILE 
 

                                            Adrian Răzvan SERESCU1136 

 

Rezumat: Atunci când vorbim de securitatea umană, aceasta trebuie văzută ca răspuns la 

complexitatea și interdependența amenințărilor ce afectează viața oamenilor. Printre factorii care amenință 

felul în care oamenii se simt în siguranță se numără violența etnică, traficul de persoane, pandemiile, 

terorismul, crizele economice și sanitare. Importanța securității umane constă în însăși finalitatea ei, 

protejarea libertății, protejarea oamenilor de amenințării care le pun în pericol existența. De aceea 

securitatea umană se bazează și tinde să își îmbunătățească procesele prin care este valorificată. Pentru 

aceasta fiecare țară tinde să creeze noi politici, sisteme sociale, de mediu, economice, militare și culturale 

care să ofere populației demnitate.  

Cuvinte cheie: Securitatea umană, sănătate, populaţie, politici, militar. 
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Summary: When we talk about human security, it must be seen as a response to the complexity and 

interdependence of the threats that affect people's lives. Factors that threaten the way people feel safe 

include ethnic violence, human trafficking, pandemics, terrorism, economic and health crises. The 

importance of human security lies in its very purpose, the protection of freedom, the protection of people 

from threats that endanger their existence. That is why human security is based on and tends to improve the 

processes through which it is capitalized. To this end, each country tends to create new policies, social, 

environmental, economic, military and cultural systems that provide dignity to the population. 

 

Introducere. Securitatea umană are la bază, recunoașterea capacităților, nevoilor și circumstanțelor 

diferite ale oamenilor precum și a societății civile dar și a guvernelor . 

Aplicarea securității umane asigură coerență și atrage îmbunătățirea soluților prin care viața de zi a 

oamenilor și a comunităților din care fac parte sunt protejate.  

Din punct de vedere al obiectivelor: securitatea umană servește atât unui scop analitic cât și unui 

cadru de programe.  

Programarea completează și îmbogțește mecanismele prin care obiectivele de dezvoltare durabilă sunt 

atinse. Aceste tipuri de programe se dezvoltă alături de oameni, făcându-i pe aceștia să își descopere nevoile, 

precum și vulnerabilitățile, astfel încât politicile și acțiunile pe care sunt bazate să ducă la câștiguri în ceea ce 

privește dezvoltarea durabilă.  

Ce reprezintă de fapt securitatea umană? Conform Comisiei pentru Securitatea Umană, paradigma 

securității este asociată unei dinamici duble, respectiv [1]: 

- În primul rând  este necesară ca și răspuns la complexitatea amenințărilor legate de securitate, 

acestea fiind printe altele, cele legate de: sărăcia cronică, violența etnică, schimbările climatice, terorismul 

internațional, pandemiile, terorismul, recesiunile economice și financiare. 

- În al doilea rând este necesară ca și abordare neconvențională a amenințărilor la adresa securității 

umane.  

Având în vedere cele prezentate mai sus, Comisia pentru Securitatea Umană, a definit securitatea 

umană astfel: 

„ …. Protejarea nucleului vital al tuturor vieților umane, într-un mod care îmbunătățește omul, 

libertățile și împlinirea umană. Securitatea umană înseamnă protejarea fundamental a libertăți - libertăți care 

sunt esența vieții. Înseamnă a proteja oamenii de amenințări și situații critice (severe) și omniprezente 

(răspândite). Înseamnă să folosești procese care se bazează pe punctele forte și aspirațiile oamenilor. 

Înseamnă crearea de politici, sisteme sociale, de mediu, economice, militare și culturale care împreună oferă 

oamenilor elementele de bază ale supraviețuirii, mijloacelor de trai și demnității” [2]. 

Definiția propusă de comisie, aduce la un nou concept securitatea umană prin: 

- Îndepărtarea de concepțiile tradiționale care se concentrau pe securitatea statelor, spre concentrarea 

pe securitatea indivizilor, prin protecția acestora .  

- Atragerea atenției asupra amenințărilor care se reflect asupra diferitelor aspect ale vieții umane, 

evidențiindu-se astfel interfața dintre dezvoltare și drepturile omului 

- Promovarea unei abordării integrate care să se concentreze pe oameni pentru avansare, pace, 

securitate și dezvoltare în interiorul națiunilor și între acestea. 

Principalele caracteristici ale securității umane. Securitatea umană reunește „elementele umane” 

ale securității, drepturilor și dezvoltării. Ca atare, este un concept interdisciplinar care prezintă următoarele 

caracteristici [3]: 

- Concentrarea pe oameni  

- Mutisectorialitate 

- Orientare spre prevenire  

- Specific contextual  

Legătura dintre pace și dezvoltarea durabilă [4]. Dezvotarea durabilă nu reușește să abordeze 

cauzele structurale și comportamentale ale violenței în cazul în care aceasta este frecventă iar încrederea în 

oameni și instituții lipsește . 



Abordarea securității umane ajută la clarificarea modului în care problemele diverse - variind de la 

privare în toate formele sale, violența și degradarea mediului - interacționează și necesită soluții specifice, 

specifice contextului.  

Securitatea umană, ce are ca și nucleu, viziunea despre atingerea libertății, îngrădind, frica, sărăcia și 

ofensa, care provin și rezultă din conflicte persistente, marginalizare și sărăcie extremă.  

Facându-se conexiunile necesare, este relevată relația de triangulație dintre pace, securitate, 

dezvoltare și drepturile omului, stabilindu-se astfel legatura indispensabilă dintre acestea.  

Securitatea umană de asemenea poate veni în sprijinul Organizației Națiunilor Unite, în vederea 

sprijirii acesteia pentru facilitarea acțiunilor integrate și promovarea soluțiilor care au ca și grup țintă și sunt 

concentrate pe oameni.  

Securitatea umană și dezvoltarea durabilă, întăresc cadrele deja existente și ajută la depășirea 

anumitor obstacole, prin combinarea instrumentelor existente în vederea accelerării demersurilor și utilizarea 

cât mai eficientă a resurselor care există. 

Securitatea umană în situații post conflictuale. În ultimul deceniu, aproximativ 60 de țări au fost 

identificate ca țări în conflict sau care au ieșit din conflicte violente. Majoritatea acestora au fost afectate de 

războaie intra-statale sau interne, dobândind adesea o dimensiune regională, deoarece violența tinde să se 

răspândească în statele vecine, înghițind regiuni întregi sau subregiuni într-o situație de vulnerabilitate și 

nesiguranță reciprocă. Cele mai multe dintre aceste țări se numără printre cele mai sărace națiuni din lume, cu 

indicatorii de dezvoltare umană cu rangul cel mai scăzut. Condițiile politice precare, lipsurile socio-

economice și violență armată amenință aproape fiecare aspect al securității umane, punând în discuție 

supraviețuirea, mijloacele de trai și demnitatea oamenilor. În același timp, ajutarea țărilor să iasă din conflict 

oferă oportunități semnificative pentru a promova schimbarea fundamentală, pentru a include excluderea, a 

scădea inegalitățile, a consolida rețelele sociale și a îmbunătăți relațiile stat-societate. 

Abordarea cauzelor profunde și a efectelor dăunătoare ale conflictelor, precum și asistarea țărilor în 

direcția securității umane și a dezvoltării durabile, reprezintă un efort extrem de complex care se află în prim-

planul agendei ONU. După cum sa explicat în Human Security Now, „a ajuta țările să se recupereze după un 

conflict violent [este] una dintre cele mai complexe provocări cu care se confruntă comunitatea 

internațională” [5]. 

Caracteristici, lacune și provocări ale situațiilor post conflictuale: 

Caracteristici. Principalele caracteristici ale situațiilor post conflicte pot fi clasificate astfel: 

- Securitatea extreme de volatilă: În timp ce acordurile de încetare a focului și soluționările de pace 

indică sfârșitul conflictelor violente, totuși, condițiile post-conflict sunt inerent instabile și, în majoritatea 

cazurilor, tensiunile între forțele opuse continuă să persiste. De obicei, imediat după o soluționare a păcii, 

condițiile socio-economice deteriorate, țesăturile sociale rupte, inegalitățile ascuțite, excluziunea și 

nemulțumirile etnice exacerbează adesea cauzele care au instigat violența în primul rând. Drept urmare, peste 

jumătate din țările post-conflict revin la războiul civil, acest procent fiind chiar mai mare atunci când 

controlul asupra resurselor naturale este în joc [6]. 

- Impactul asupra civililor: Conflictele contemporane au un impact civil covârșitor, de multe ori 

afectând în mod disproporționat femeile, copiii și alte grupuri vulnerabile. Consecințele umanitare ale 

violenței armate la scară largă, inclusiv deplasarea internă a populațiilor locale, a refugiaților, răspândirea 

bolilor și lipsa accesului la alimente și adăpost, modelează terenul post-conflict, atât în perioada imediat post-

conflict, cât și în faza de tranziție care urmează de la ajutor umanitar la dezvoltare [7]. 

- Capacitate instituțională slabă: În plus față de distrugerea evidentă a infrastructurii fizice, inclusiv a 

proprietății civile și de întreruperea semnificativă a producției și dezvoltării economice, setările post-conflict 

se confruntă de obicei cu un colaps complet al instituțiilor de stat și al structurilor societale. Ulterior, 

guvernul adesea nu dorește sau nu poate să-și securizeze granițele și teritoriul, să furnizeze servicii de bază și 

bunuri publice și să-și protejeze și să împuternicească oamenii, inclusiv cei mai vulnerabili. Această 

slăbiciune și / sau dezintegrare a instituțiilor de stat are ca rezultat apariția de noi actori nestatali, precum și o 

interdependență sporită între actorii naționali și internaționali [7]. 

- Militarizarea vieții sociale, politice și economice: Militarizarea vieții sociale, a politicii și a 

economiei, precum și trauma profundă cu care se confruntă indivizii și comunitățile sunt unele dintre 



principalele caracteristici ale societăților de după război. Între timp, pentru a reconstrui bazele economice, 

politice și sociale ale societăților devastate de război este necesară asigurarea securității naționale, locale și 

comunitare, inclusiv reforma sectorului de securitate; dezmembrarea economiilor de război; dezarmarea, 

demobilizarea și reintegrarea (DDR) a foștilor combatanți; precum și reconcilierea și reabilitarea comunității. 

Fiecare dintre aceste funcții este interconectată și interacțiunea dintre ele trebuie luată în considerare în orice 

situație post-conflict [7]. 

- Perioada de tranziție neliniară: există o tendință de abordare a tranziției de la război la pace ca un 

proces liniar - de la ajutor umanitar la reabilitare și reconstrucție, ducând la dezvoltare. După cum a 

menționat CHS, „prezumția a fost că doar ajutorul de scurtă durată este fezabil imediat după încheierea 

conflictului și că orice efort în acel moment în vederea reabilitării și reconstrucției ar fi probabil irosit” (CHS: 

2003: 59) [8]. În realitate, însă, recuperarea post-conflict nu urmează un astfel de continuum și nu pot fi 

compartimentate în intervale de timp distincte în cadrul abordărilor convenționale, bazate pe sector [9]. 

Lacune și provocări. În ciuda eforturilor considerabile și a resurselor direcționate de comunitatea 

internațională către promovarea păcii și securității, recordul general al consolidării păcii a fost în cel mai bun 

caz mixt. 

Experiența trecutului demonstrează complexitatea operațiunilor de consolidare a păcii necesită 

evaluare constantă, examinare, reflecție și îmbunătățire, astfel încât să fie depășite provocările cu care se 

confruntă întervențiile postconflictuale.  

Reconstrucția post-conflict se confruntă cu următoarele lacune și provocări [10]: 

- Lacune de securitate: Trupele militare sunt deseori dislocate în luptătorii separați - trupe slab 

echipate pentru a face față problemelor de securitate publică, cum ar fi tulburările civile, criminalitatea și 

traficul de persoane. Strategiile de securitate nu iau în considerare nevoile actorilor umanitari și de dezvoltare 

- Lacune ale guvernării: Consolidarea păcii este văzută ca un proces „de sus în jos”, condus în mod 

obișnuit și impus de actori externi - mai degrabă decât ca un proces care trebuie deținut de instituțiile și 

oamenii naționali. Eforturile de reconciliere acordă prea puțină atenție coexistenței comunităților divizate și 

construirii încrederii. 

- Lacune în răspunsurile internaționale: Agențiile umanitare se concentrează pe intervenții rapide, 

dar de multe ori nu iau în considerare impactul asupra activităților de reconstrucție și dezvoltare. Actorii de 

dezvoltare necesită mult timp perioade de mobilizare a resurselor și implementarea planurilor lor, 

împiedicând conversia activităților umanitare în strategii de dezvoltare pe termen mai lung.  

- Lacune în resurse: Actorii internaționali folosesc multe strângeri de fonduri mecanisme - apeluri 

cuprinzătoare, mese rotunde, grupuri consultative și fonduri fiduciare specifice fiecărei țări - unele 

concurente, multe ridicând așteptări false cu privire la sumele angajate. Negocierile privind arieratele 

datoriilor întârzie adesea participarea deplină a finanțelor instituțiilor internaționale. 

Spre un răspuns mai puternic al sistemului Națiunilor Unite în ceea ce privește dezvoltarea durabilă 

și securitatea umană [11]. Răspunsunsul Organizației Națiunilor Unite la problema dezvoltării durabile în 

ceea ce privește securitatea umană, vine prin intermediul agendei 2030, care, așa cum a subliniat Adunarea 

Generală, prevede: „ o lume lipsită de sărăcie, foamete, boli și dorințe ... fără frică și violență ... cu acces 

echitabil și universal la educație de calitate, îngrijire a sănătății și protecție socială ... la apă potabilă sigură și 

salubritate ... unde hrana este suficientă, sigură, la prețuri accesibile și hrănitoare ... unde habitatele sunt 

sigure, rezistente și durabile ... și acolo unde există acces universal la energie accesibilă, fiabilă și durabilă”. 

Prin intermediul agendei de lucru, sunt reunite diferite părți ale sistemului Națiunilor Unite care 

trebuiesc reunite în vederea utilizării resurselor de care dispun într-un mod unitar.  

Pe parcursul anilor, Organizația Națiunilor Unite, prin aplicarea metodelor de securitate umană, 

aceasta a putut observa beneficiile acestei abordării în vederea combaterii sărăciei, războaielor și a altor 

amenințări care subjugă populțiile lumii. 

Securitatea umană a fost și este capabilă să descopere factorii care împiedică accesul populației 

vulnerabile, printre care: femeile, minoritățile, refugiații, de la accesul la serviciile publice esențiale și 

respective oportunități economice. 

Aplicarea securității umane se adresează de asemenea, nu numai provocării în ceea ce privește 

dezvoltarea, dar și provocărilor în ceea ce privește factorii ce împiedică creșterea economică și reducerea 



sărăciei, precum și lipsa mijloacelor de trai și agresiunea asupra diferitelor grupuri minoritare. De aceea ea 

ajută în ceea ce privește, modul în care pot fi redresate aceste probleme.      
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IMPACTUL PANDEMIEI COVID-19 ASUPRA PSIHICULUI UMAN 

 
Uliana STATI1137 

 

Rezumat: Recenta pandemie COVID-19 a avut efecte psihologice și sociale semnificative asupra 

populației. Cercetările au evidențiat impactul asupra bunăstării psihologice a celor mai expuse grupuri, 

inclusiv copii, studenți și lucrători din domeniul sănătății, care sunt mai predispuși să dezvolte tulburări de 

stres post-traumatic, anxietate, depresie și alte simptome de suferință. Distanța socială și măsurile de 

securitate au afectat relația dintre oameni și percepția lor despre empatie față de ceilalți. Din această 

perspectivă, dispozitivele tehnologice își asumă roluri importante pentru a reduce efectele negative ale 

pandemiei. Aceste instrumente prezintă beneficii care ar putea îmbunătăți tratamentul psihologic online al 

pacienților, cum ar fi posibilitatea de a se întâlni de acasă sau de la locul de muncă, economisind bani, timp 

și menținând relația dintre terapeuți și pacienți. Scopul acestei lucrări este de a arăta date empirice din 

studii recente privind efectul psihologic al pandemiei și de a reflecta asupra posibilelor intervenții bazate pe 

instrumente tehnologice. 

Cuvinte cheie: Pandemie, COVID-19, impact psihologic, stare de urgență, situația de stres, 

restricții, depresie, eficacitatea vaccinului, comportamente de sănătate, auto- și socioizolare, sănătatea 

mintală, incluziune socială. 

 

Summary: The recent COVID-19 pandemic has had significant psychological and social effects on 

the population. Research has highlighted the impact on psychological well-being of the most exposed groups, 

including children, college students, and health workers, who are more likely to develop post-traumatic 

stress disorder, anxiety, depression, and other symptoms of distress. The social distance and the security 
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measures have affected the relationship among people and their perception of empathy toward others. From 

this perspective, telepsychology and technological devices assume important roles to decrease the negative 

effects of the pandemic. These tools present benefits that could improve psychological treatment of patients 

online, such as the possibility to meet from home or from the workplace, saving money and time and 

maintaining the relationship between therapists and patients. The aim of this paper is to show empirical data 

from recent studies on the effect of the pandemic and reflect on possible interventions based on technological 

tools. 
 

Introducere. În martie 2020, a fost introdus un regim mondial de izolare. Viața noastră obișnuită a 

fost întreruptă și brusc au parvenit schimbări radicale. 

Pandemia Covid-19 a dus la o expunere prelungită la stres. În consecință, cercetătorii au arătat un 

interes crescut în măsurarea neliniștii sociale și comunitare pentru a sprijini psihologic populația. Această 

atenție sporită ar putea ajuta la gestionarea situației actuale și a altor posibile epidemii și pandemii. Măsurile 

de securitate adoptate în gestionarea pandemiei au avut consecințe diferite asupra indivizilor, în funcție de 

rolul social investit. Unele segmente ale populației par a fi mai expuse riscului de simptome anxioase, 

depresive și post-traumatice, deoarece sunt mai sensibile la stres. 

În ianuarie 2020, Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) a declarat că apariţia bolii provocate de 

noul coronavirus este o situaţie de urgenţă internaţională pentru sănătatea publică. OMS a declarat că există 

un risc ridicat de răspândire a bolii coronavirusului din 2019 (COVID-19) în multe ţări din întreaga lume. În 

martie 2020, OMS a evaluat că COVID-19 poate fi caracterizat ca o pandemie. În acest context, această 

perioadă de criză generează stres în populaţie. Aceste informaţii si recomandări privind sănătatea mintală au 

fost elaborate de Departamentul pentru Sănătate Mintală şi Afecţiuni asociate uzului de substanţe al OMS ca 

o serie de mesaje care pot fi folosite pentru a sprijini bunăstarea psihică şi psihosocială în timpul pandemiei 

de COVID-19. 

Articol are două obiective de interes: evaluarea efectelor psihologice și sociale ale pandemiei asupra 

populației, în special copii, studenți și profesioniști din domeniul sănătății; și identificarea de noi perspective 

de intervenție bazate pe dispozitive digitale și în conformitate cu măsurile de securitate socială și promovarea 

sănătății mintale. Stresul prelungit ar putea implica anxietate, depresie și incapacitatea de a gestiona emoțiile 

traumatice și negative. Mai mult, teama constantă de contagiune afectează viața de zi cu zi și duce la izolare 

socială, modificând relațiile umane. 

Impactul psihologic și social al carantinei 

Studiile asupra pandemiilor confruntate de-a lungul timpului, cum ar fi SARS, Ebola, H1N1, gripa 

ecvină și actualul COVID-19, arată că efectele psihologice ale contagiunii și carantinei nu se limitează doar 

la frica de a contracta virusul. Există elemente legate de pandemie care afectează mai mult populația, cum ar 

fi separarea de cei dragi, pierderea libertății, incertitudinea cu privire la progresul bolii și sentimentul de 

neajutorare. Aceste aspecte ar putea duce la consecințe dramatice (Weir,2020), cum ar fi creșterea 

sinuciderilor. Comportamentele suicidare sunt adesea legate de sentimentul de furie asociat cu starea 

stresantă răspândită pe scară largă în rândul persoanelor care au trăit / trăiesc în zonele cele mai afectate. În 

lumina acestor consecințe, este necesară o evaluare atentă a beneficiilor potențiale ale carantinei, luând în 

considerare costurile psihologice ridicate. 

După cum sa raportat într-un sondaj recent administrat în timpul pandemiei COVID-19, copiii și 

adulții tineri prezintă un risc deosebit de a dezvolta simptome anxioase. Cercetarea a implicat un eșantion de 

1.143 de părinți de copii italieni și spanioli (interval 3-18). În general, părinții au observat modificări 

emoționale și comportamentale la copiii lor în timpul carantinei: simptome legate de dificultăți de 

concentrare (76,6%), plictiseală (52%), iritabilitate (39%), neliniște (38,8%), nervozitate (38%), sentimentul 

de singurătate (31,3%), neliniște (30,4%) și griji (30,1%). Din comparația dintre cele două grupuri - părinți 

spanioli și italieni - a rezultat că părinții italieni au raportat mai multe simptome la copiii lor decât părinții 

spanioli. Alte date colectate pe un eșantion de studenți la momentul răspândirii epidemiei în China au arătat 

cum nivelurile de anxietate la adulții tineri sunt mediate de anumiți factori de protecție, cum ar fi traiul în 

zonele urbane, stabilitatea economică a familiei. A avea rude sau cunoștințe infectate duce la agravarea 

simptomelor de anxietate, ca și probleme economice, încetinirea activităților academice.Un sondaj online 



efectuat asupra populației generale din China a constatat că studenții sunt mai predispuși la stres, anxietate și 

depresie decât alții în timpul pandemiei. Aceste rezultate sugerează monitorizarea și promovarea sănătății 

mintale a tinerilor pentru a reduce impactul negativ al carantinei. 

Ca o consecință a pandemiei, profesioniștii din domeniul sănătății care au fost suprasolicitați au 

suferit un nivel ridicat de stres psihofizic. Profesioniștii din domeniul sănătății au trăit / trăiesc în viața de zi 

cu zi o afecțiune traumatică numită tulburare de stres traumatic secundar, care descrie sentimentul de 

disconfort experimentat în relația de ajutor atunci când tratamentele nu sunt disponibile pentru toți pacienții 

și profesionistul trebuie să aleagă cine le poate accesa și cine nu. 

 Datele dintr-un sondaj efectuat pe 1.257 HCW care au asistat pacienții din secțiile COVID-19 și din 

secțiile de linia a doua și a treia au arătat procente mari de depresie (50%), anxietate (44,6%), insomnie 

(34%) și suferință (71,5 %). De asemenea, teama constantă de contagiune duce la gânduri obsesive, crescând 

închiderea progresivă a persoanei și reducând relațiile sociale. În conformitate cu aceste rezultate, au evaluat 

rezultatele în materie de sănătate mintală în rândul persoanelor sănătoase din Italia în timpul pandemiei, 

confirmând un scor ridicat al problemelor de sănătate mintală, în special în rândul femeilor tinere și al 

lucrătorilor din prima linie. 

Analiza impactului pe sexe al Covid-19 a constatat că 68,7-85,5% din personalul medical este format 

din femei, iar vârsta medie a variat între 26 și 40 de ani. Probabil ca femeile să fie afectate de anxietate, 

depresie și suferință au găsit, de asemenea, o relație între vârstă și simptomele depresive asociate cu 

pandemia. Într-adevăr, personalul medical la vârste mai mici (<30 de ani) raportează scoruri de auto-evaluare 

mai mari ale depresiei și mai multă îngrijorare cu privire la infectarea familiilor lor decât la cei de vârstă mai 

mare. Personalul cu vârsta> 50 de ani a raportat stres crescut din cauza decesului pacientului, a orelor 

prelungite de lucru și a lipsei echipamentelor de protecție personală. 

Este necesară promovarea intervențiilor psihologice asupra populației specifice care are mai multe 

șanse să dezvolte patologii și suferință. Observația Comisiei globale de sănătate mintală Lancet a raportat că 

utilizarea tehnologiilor digitale poate oferi intervenții de sănătate mintală pentru a reduce nivelul de anxietate 

și stres și pentru a crește autoeficacitatea. 

 

Moduri în care pandemia ne afectează psihicul uman 
1. Anxietatea, deprimarea și traumatizarea psihologică 

Pe măsură ce COVID-19 s-a răspândit prin China în ianuarie și februarie, cercetătorii trimiteau deja 

chestionare cetățenilor închiși în casele lor. În jumătate de duzină de studii. În China, ea  peste 10.000 

de respondenți, au descoperit ca oamenii se confruntă cu probleme mai grave de sanatate mintala decat 

inainte de simptomele pandemice ridicate de stres, anxietate, depresie, și tulburarea de stres post-traumatic 

(PTSD). Până la jumătate au prezentat semne grave de depresie (în funcție de studiu), în timp ce până la 35% 

au prezentat anxietate gravă . 

Un sondaj a urmat peste 1.700 de persoane în 190 de orașe chineze de la sfârșitul lunii ianuarie până 

la sfârșitul lunii februarie. În timpul apogeului pandemiei, stresul, anxietatea și depresia lor nu s-au 

schimbat. Simptomele lor de PTSD au scăzut ușor - dar erau încă suficient de mari pentru a fi 

îngrijorători. Oamenii nu se înrăutățeau, dar nici nu păreau să se obișnuiască cu viața pandemică. Mulți 

oameni au îndeplinit criteriile pentru problemele clinice de sănătate mintală: 19% pentru depresie, aproape 

un sfert pentru anxietate și 16% pentru PTSD. În decurs de o săptămână după ce Slovenia a declarat o 

epidemie, peste jumătate din mii de persoane chestionate au avut un nivel ridicat de stres. În aprilie, 14% 

dintre americani se confruntau cu o suferință psihologică gravă, mai mult decât triplă față de rata din 2018. 

2. Singurătatea 

Comenzile la domiciliu și distanțarea socială au lăsat mulți oameni izolați, așa că are sens că ne-am 

simți singuri. Și, într-adevăr, aproape 1 din 7 adulți americani au spus că au fost adesea sau întotdeauna 

singuri în aprilie 2020, în creștere cu peste 25% față de 2018. Dar un alt studiu din SUA, Canada și Marea 

Britanie a constatat că sentimentele de legătură ale oamenilor cu ceilalți nu se schimbă mult dinainte până în 

timpul pandemiei. Când un grup de cercetători au chestionatpeste 1.500 de persoane în SUA din ianuarie 

până în aprilie, au fost surprinși să găsească „rezistență remarcabilă”. Nu numai că oamenii nu au devenit 

mai singuri în timp, dar au câștigat de fapt un sentiment mai mare de sprijin din partea celorlalți.Toate 
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apelurile telefonice și chat-urile video cu familia și prietenii ar putea fi de ajutor, scrie Martina Luchetti și 

coautorii ei de la Florida State University, precum și un nou sentiment de comunitate. „Mulți oameni s-au 

simțit parte a eforturilor la nivel comunitar de a încetini răspândirea virusului. 

3. Creșterea violenței domestice 

La începutul lunii aprilie, Organizația Națiunilor Unite a solicitat acțiuni globale imediate pentru a 

combate violența tot mai mare împotriva femeilor și fetelor în timpul pandemiei. 

Potrivit știrilor, violența domestică crește în întreaga lume. La o secție de poliție, la puțin peste 100 de 

mile de Wuhan, China, de exemplu, rapoartele au fost de trei ori mai mari în februarie 2020 comparativ cu 

februarie 2019. În New Orleans, atacurile agravate domestice au crescut cu 37% din ianuarie până în 

aprilie. Tendințe similare au fost raportate în Spania, Italia, Germania și Brazilia. Pe măsură ce oamenii sunt 

blocați acasă, apelurile către linii de asistență cresc. 

Anchetele științifice sunt abia la început, dar unele rezultate preliminare confirmă aceste 

tendințe. Printre persoanele care se confruntau deja cu violența domestică, violența s-a agravat în aproape 60 

la sută din cazuri, relatează Buttell și Ferreira. 

În opinia cercetătorilor, acest lucru se reduce la o varietate de factori: oamenii care petrec mai mult 

timp acasă cu partenerii abuzivi, șomajul și alți factori de stres financiar care provoacă conflicte, adăposturile 

care închid ușile și poliția este descurajată în practica arestărilor. 

Evident, amenințarea verbală cu abuzul fizic agravează stresul, anxietatea, panica și teama pe care 

mulți oameni le experimentează deja în timpul pandemiei. 

4. Efectele pandemiei depind de structura personalității, stilul de viață, indicatorii demografice 

În timp ce persoanele în vârstă prezintă riscuri mai mari pentru sănătate din cauza COVID-19, se pare 

că sunt persoane mai tinere care se luptă emoțional. Potrivit studiilor din Spania, China și Slovenia, 

persoanele mai tinere și femeile tind să fie mai deprimate, anxioase, stresate și traumatizate psihologic în era 

COVID-19. 

Femeile tind să aibă o sănătate mintală mai șubredă, în general, iar anumiți factori de stres în acest 

moment - cum ar fi povara adăugată a îngrijirii copiilor și riscul de a pierde locuri de muncă, contribuie la 

instabilitatea emoțională.Pentru persoanele tinere, ar putea fi provocătoare întreruperile proceslului de 

învățămînt, în special pentru studenții care au fost nevoiți să se adapteze la școlarizarea online. În studiile 

effectuate în China,în Statele Unite, pandemia afectează mai mult viața de zi cu zi a oamenilor, crescînd 

anxietatea. Personalitatea influențează și modul în care ne descurcăm în situații de stres. Două trăsături 

conexe care par să conteze în timpul pandemiei sunt capacitatea noastră de a tolera incertitudinea și 

capacitatea noastră de a tolera suferința. Deși este greu pentru oricine să se lupte sau făceafață 

necunoscutului, unii oameni sunt mai puțin confortabili cu el decât alții. Și chiar acum, acei oameni care par 

să rumege mai mult, se simt mai friciți și experimentează mai multă depresie, anxietate și PTSD. 

5. Dezavantaje pentru grupurile defavorizate 

În studii din întreaga lume, cercetătorii au investigat ce altceva ar putea face oamenii vulnerabili la 

probleme de sănătate mintală în timpul pandemiei. Au descoperit câțiva factori cheie care îi pun pe oameni în 

pericol. 

În primul rând, persoanele cu sănătate precară sau boli cronice tind să aibă simptome mai mari 

de stres, anxietate, depresie și PTSD, au descoperit mai multe studii . Acest lucru s-ar putea datora faptului 

că, asemenea personae sunt cu riscuri mai mari pentru sănătate de la COVID-19. 

Venitul și educația contează. Cu cât veniturilesunt mai puțin stabile și cu atât suntem mai 

puțin educați, sugerează studiile, cu atât veți experimenta mai multă anxietate, depresie,panica și 

stres. Pandemia amenință economia învățămîntului în țară, afectând viitorul financiar al tuturor, dar situația 

este mai gravă pentru persoanele care se luptau deja. Într - un sens foarte real, suntem nu toți în aceleași 

condiții. 

6. Agravarea efectelor de rasism și situația politică 

De fapt, persoanele de culoare sunt mai susceptibile de a fi infectate, mai puțin susceptibile de a fi 

testate și tratate și mai puțin susceptibile de a supraviețui dacă primesc COVID-19. Potrivit Andrea King 

Collier într-un articol pentru Greater Good, o istorie a rasismului înseamnă că comunitatea neagră se 
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confruntă cu pandemia cu o stare de sănătate mai slabă, cu un acces mai redus la îngrijire și cu mai multă 

neîncredere în sistemul medical. 

Asta înseamnă că au mai multe motive să se teamă de propria lor viață și sunt mai predispuși să sufere 

pierderi. De fapt, cercetările Pew sugerează că mai mult de un sfert dintre americanii negri cunosc pe cineva 

care a fost internat sau a murit din cauza COVID-19, comparativ cu 1 din 10 americani albi. 

Aceste greutăți s-au înrăutățit după uciderea de către poliție a lui George Floyd, un negru din 

Minnesota. Moartea sa a catalizat proteste la nivel național pentru justiție rasială - dar, în același timp, spun 

mulți observatori, a făcut pandemia și mai grea pentru mulți negri americani. 

„Oamenii negri au fost afectați din toate părțile cu amenințarea cu pierderea vieții”, spune Riana 

Anderson, profesor asistent la Școala de Sănătate Publică a Universității din Michigan. „Este 

epuizant. Epuizant. Deprimant. Și absolut un factor de stres suplimentar”. Ea susține că sprijinul familiei și al 

comunității este un punct forte al comunității negre, dar restricțiile de distanțare fizică au făcut mai dificilă 

accesarea acestei puteri. 

Și alți oameni de culoare suferă în mod disproporționat sub pandemie. Aproape o cincime din adulții 

latino se confruntau cu o suferință psihologică gravă în aprilie 2020; CDC estimează călatini constituie 

mai mult de jumătate din forța de muncă agricolă din SUA, un grup de muncitori esențiale ale căror locuri 

de muncă le -a pus la risc mai mare de infectie. Discriminarea împotriva asiaticilor a crescut de când a 

început pandemia în Wuhan, China. 

7. Rolul locului de muncă 

Una dintre cele mai mari perturbări ale vieții noastre zilnice astăzi este modul în care pandemia ne-a 

afectat munca.Medicii, asistenții medicali și paramedicii își asumă sarcina urgentă de a îngriji pacienții cu 

COVID-19, în timp ce alți lucrători esențiali își asumă riscul să vândă alimente, să livreze corespondență și 

să ridice gunoiul. Multe slujbe de birou au trecut la munca la distanță, cerând angajaților să se izoleze acasă, 

cu multe lucruri de jonglerie precară și îngrijire pentru copii sau bătrâni. 

Alte persoane nu au putut continua să lucreze în timpul pandemiei, așteptând momentul când vor fi 

chemate înapoi, în timp ce unele au fost concediate în totalitate. Șomajul în SUA a crescut de patruori mai 

mult din februarie până în aprilie 2020, reducându-se în iulie cu 10%. 

8. Acceptarea psihologică a vaccinului contra covid-19 
Oamenii de știință din întreaga lume se luptă pentru a produce un vaccin sigur și eficient pentru 

virusul care provoacă COVID-19. La doar câteva luni de la apariția noului coronavirus în China, cercetătorii 

testează 40 de vaccinuri în cadrul studiilor clinice la oameni și explorează alte 92 în studii preclinice, 

conform datelor New York Times, vaccin tracker. Dar dezvoltarea unui vaccin eficient este doar o parte a 

luptei. Chiar și odată ce unul este disponibil, vor trebui să fie suficient de mulți oameni care să fie dispuși să 

o ia pentru a preveni răspândirea bolii și acest lucru poate să nu fie ușor. Un sondaj din August Gallup a 

descoperit scepticism profund în rândul multor americani cu privire la un potențial vaccin COVID-19. 35% 

au spus că nu vor lua un vaccin aprobat de Administrația pentru Alimente și Medicamente, chiar dacă li s-ar 

furniza gratuit. Numerele au fost chiar mai mari în rândul americanilor non-albi, dintre care 41% ar refuza un 

vaccin COVID.Și în rândul republicanilor, dintre care 53% au spus că nici nu o vor lua. 

Cercetarea psihologilor poate oferi informații despre motivul pentru care unii oameni renunță la 

vaccinări și ce pot face factorii de decizie din sectorul sănătății pentru a schimba acest lucru. 

Un vaccin împotriva sindromului respirator acut sever boala coronavirus 2 (SARS-CoV-2) va fi 

esențial pentru eradicarea virusului. Cu toate acestea, având în vedere necesitatea globală, se așteaptă ca 

cererea să depășească oferta. Multe țări, inclusiv Italia, au dezvoltat deja planuri de distribuție și au 

identificat grupuri țintă prioritare pentru vaccinurile COVID-19 în diferite etape ale disponibilității 

aprovizionării. Pentru a asigura beneficii sociale și de sănătate publice maxime, deciziile cu privire la modul 

de alocare și prioritizare a furnizărilor limitate de vaccinuri trebuie să fie ghidate de cele mai bune dovezi 

disponibile despre epidemiologia virusului, expunerea la încărcătura virală, severitatea clinică a COVID-19, 

eficacitatea și siguranța vaccinurilor disponibile, eficacitatea măsurilor de control și procedurile de 

administrare. Aceste decizii trebuie să ia în considerare valorile puse în joc și opinia părților interesate, în 

special a acelor grupuri care cred că se califică în temeiul raționamentului pentru a-și exprima argumentele 

pentru includere. Angajamentul public poate contribui la deciziile de alocare a resurselor. 

https://www.pewresearch.org/politics/2020/04/14/health-concerns-from-covid-19-much-higher-among-hispanics-and-blacks-than-whites/
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https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/racial-ethnic-minorities.html
https://www.hrw.org/news/2020/05/12/covid-19-fueling-anti-asian-racism-and-xenophobia-worldwide
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Chiar și cele mai bune vaccinuri nu funcționează pentru toată lumea. Unele vaccinuri, cum ar fi 

vaccinul împotriva rujeolei, sunt extrem de eficiente, reducând ratele de infecție cu aproximativ 

98%. Administrația SUA pentru Alimente și Medicamente (2020) a declarat că va aproba orice vaccin cu 

sindrom respirator acut sever coronavirus 2 (SARS-CoV-2) care reduce cazurile de boală coronavirus-19 

(COVID-19) cu cel puțin 50% comparativ cu placebo (adică eficacitate de 50%), o bară relativ 

scăzută. Rapoartele inițiale sugerează că vaccinurile Pfizer – BioNTech și Moderna sunt eficiente ~ 95% (de 

exemplu, Mahase, 2020), care este extrem de impresionant, având în vedere cronologia condensată pentru 

dezvoltarea vaccinului. Cu toate acestea, vaccinul AstraZeneca este mai puțin eficace, cu o eficacitate de 

doar 62% dintre cei cărora li s-au administrat două doze complete de vaccin și 90% în subsetul cărora li s-a 

administrat o jumătate de doză urmată de una completă ( Knoll & Wonodi, 2021). Eficacitatea sau cât de 

mult vaccinul reduce ratele de infecție în „lumea reală” - în afara cadrului de control clinic extrem de 

controlat - este adesea mai mică decât rata inițială de eficacitate. Mai mult, aceste rate de eficacitate raportate 

se bazează pe o perioadă de urmărire relativ scurtă și nu se știe cum va funcționa vaccinul în timp. Deși 

eficacitatea vaccinului depinde în mare măsură de factorii asociați vaccinului, caracteristicile vaccinate 

contează și ele. Unele caracteristici, cum ar fi stresul, sunt extinse în timpul pandemiei și nu numai că pot 

reduce eficacitatea vaccinului, ci și pot promova efecte secundare mai imediate și trecătoare, cum ar fi 

oboseala și starea de spirit scăzută; cu toate acestea, mulți dintre acești factori sunt modificabili și, prin 

urmare, pot fi ținte de intervenție importante pe măsură ce lumea se pregătește pentru imunizarea pe scară 

largă. 

Factorii psihologici, sociali și comportamentali pot afecta substanțial răspunsul la vaccin al sistemului 

imunitar. Laboratorul a condus această linie de cercetare la începutul anilor 1990, cu observația inițială că 

factorii psihologici au modelat răspunsurile anticorpilor la vaccinuri, chiar și la persoanele tinere și sănătoase 

(Glaser și colab., 1992 ). De atunci, o multitudine de studii au ajutat la clarificarea factorilor psihologici și a 

comportamentelor slabe de sănătate care cresc riscul neresponsării la vaccinuri. 

Economia și sănătatea psihologică în timpul pandemiei Covid-19 

Aceste studiiau demonstrat cum depresia și stresul psihologic - chiar și cu câteva zile înainte sau după 

vaccin - pot fi un predictor puternic și robust al răspunsului înnăscut și adaptativ al sistemului 

imunitar. Suferința este parte integrantă a pandemiei COVID-19; într-un eșantion din SUA, frica de COVID-

19 în sine, denumită „coronafobie”, a condus depresia și anxietatea generalizată, chiar și după ajustarea 

pentru factorii sociodemografici și alți factori de vulnerabilitate psihologică, cum ar fi nevrotismul. Într-un 

alt eșantion reprezentativ din SUA, cei cu frică crescută de COVID-19 au prezentat un risc deosebit de mare 

de simptome depresive semnificative clinic. Teama de COVID-19 în sine poate diminua capacitatea unui 

vaccin de a conferi imunitate împotriva virusului. 

Cercetările demonstrează, că atât factorii psihologici de stare, cât și trăsăturile individuale pot ajuta la 

determinarea prevalenței și severității efectelor secundare legate de vaccin. De exemplu, experimentarea unui 

eveniment acut de stres imediat după vaccinare poate agrava efectele secundare. Posibilitatea efectelor 

secundare legate de vaccinul SARS-CoV-2 este un factor care determină disponibilitatea adulților din SUA 

de a fi vaccinați. În orice măsură posibilă, reducerea expunerii la stres în timpul vaccinării poate ajuta la 

reducerea probabilității de efecte secundaref deranjante. 

Economia pe timpul pandemiei folosește o mare valoare asupra psihicului uman. Secretarul general a 

menționat, de asemenea, că pandemia a generat răsturnări sociale și economice care pot duce la radicalizarea 

oamenilor disperați, în special a tinerilor, și îi pot împinge spre extremism și criminalitate. 

Acest lucru este valabil mai ales pentru țările în curs de dezvoltare, care au fost cel mai puternic 

afectate de șocurile asociate cu coronavirusul. 

Efectele economice ale COVID-19 provoacă cea mai profundă recesiune din ultimele opt decenii și 

amenință să împingă zeci de milioane de oameni din întreaga lume în sărăcie. Deși este încă imposibil să se 

stabilească exact totalitatea acestui impact, se poate prezice că pierderea locurilor de muncă, recesiunea și 

lipsa orizonturilor personale, familiale și profesionale, vor contribui la creșterea tulburărilor sociale și a 

tulburărilor numărul de țări din întreaga lume. Instabilitatea și dificultățile socio-economice pot motiva 

procesele de radicalizare și pot facilita procesul de recrutare de către grupuri teroriste de diferite tipuri, fie de 

inspirație religioasă, fie de orientare politică. 

https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1745691621989243
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Concluzii: Informația studiată arată un set de efecte negative de COVID-19 care vor afecta 

multidimensional viitorul fiecărui om, la nivel local, cât și internațional. Actualmente este necesar să se 

mărească protecția infrastructurilor în timpul pandemiei, cum ar fi spitalele și supermarketurile, precum și să 

se dezvolte capacități pentru a face față utilizării posibile a COVID-19. Împreună cu măsuri de natură 

polițienească, juridică, legislativă și judiciară, o mai mare incluziune socială și economică și o reducere a 

inegalităților, va reduce izolarea unor sectoare ale populației, și o schimbare radicală a psihicului uman.  
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Rezumat: Covid-19 este cea mai mare amenințare globală existentă. Până în acest moment a infectat 

aproape toate zonele lumii, a provocat moartea a milioane de oameni, având consecințe economice, sociale 

și politice fără precedent.Efectele economice amenință prosperitatea fiecărui stat din lume, escaladând 

tensiunile internaționale și provocând tulburări sociale în multe părți ale globului. La acestea s-au adăugat 

concurența acerbă pentru provizii medicale, tratatmente și vaccinuri, precum și încercările unor mari puteri 

de a obține câștiguri politice, economice și de prestigiu prin presiuni și manipulare, chiar cu riscul 

destabilizării ordinii existente. 

Cuvinte cheie: Covid-19, securitate europeană, relații internaționale, instabilitate socială. 

 

Abstract: Covid-19 is the largest global threat in existence. So far it has infected almost every area 

of the world, killing millions, with unprecedented economic, social and political consequences. The economic 

effects threaten the prosperity of every state in the world, escalating international tensions and causing 

social unrest in many parts of the Globe. To these were added fierce competition for medical supplies, 

treatments and vaccines, as well as attempts by some of the world's powers to obtain political, economic and 

prestigious gains through pressure and manipulation, even at the risk of destabilizing the existing order. 

 

 Introducere. Virusul SARS-CoV-2 a provocat o pandemie la nivel mondial care afectează milioane 

de vieți, cu multiple și grave consecințe: a declanșat o criză globală de sănătate, economică, socială și 

umanitară, a generat tensiuni sistemice de guvernanță globală, cu efecte profunde și pe termen lung pentru 

relațiile internaționale, care afectează aspecte esențiale ale politicii externe și ale securității și apărării UE, 

atât în interiorul, cât și în afara Uniunii Europene. Pandemia a exacerbat inegalitățile socioeconomice la nivel 

mondial afectând în mod disproporționat persoanele cele mai sărace și persoanele din categoriile cele mai 

dezavantajate, marginalizate și neprotejate, inclusiv migranții. În acest context, unele puteri globale precum 

                                                             
1 Doctorand, Școala doctorală de Științe Juridice și Relații Internaționale - Universitatea de Studii Europene din Moldova; 
2 Coordonator: doctor, conferențiar universitar, Universitatea de Studii Europene din Moldova. 

 

https://www.forumdaily.com/en/kak-pandemiya-povliyala-na-psixologicheskoe-zdorove-lyudej-i-kakimi-budut-posledstviya-izolyacii/
https://www.forumdaily.com/en/kak-pandemiya-povliyala-na-psixologicheskoe-zdorove-lyudej-i-kakimi-budut-posledstviya-izolyacii/
https://greatergood.berkeley.edu/article/item/seven_ways_the_pandemic_is_affecting_our_mental_health


China și Rusia s-au arătat dispuse să profite de criză pentru a lovi în ordinea mondială bazată pe acorduri 

susținute de organizațiile multilaterale [1, p. 117]. Covid-19 a fost un test neașteptat pentru marile puteri ale 

lumii, nu doar în privința modului în care acestea gestionează și controlează virusul în propriile state și 

limitează daunele la adresa propriilor economii, ci și referitor la impactul politicii lor asupra prestigiului 

internațional, a influenței politiceși economice, atât în Europa cât și în alte părți ale lumii.Pandemia se 

dovedește un pericol pentru securitatea europeană din multe puncte de vedere, unele vizibile și directe, altele 

indirecte. Prezentarea de față își propune să evidențieze unele dintre amenințările puse de această criză la 

adresa mediului european de securitate.  

Amenințările efectelor pandemiei la adresa securității europene. Pandemia s-a suprapus peste o 

perioadă complicată și dificilă pentru Uniunea Europeană. Aceasta a avut de gestionat problema Brexitului, 

uneleabateri ale statelor membre de la valorile europene, ascensiunea formațiunilor politice de extremă 

dreapta la conducerea unor state membre, disensiunile cu partenerul strategic american, greutateaformulării 

unei viziuni unitare solide asupra direcțiilor majore ale Uniunii, relațiile tensionate cu Turcia, campaniile 

nocive de dezinformare derulate de unele state etc. [2, p. 122]. 

Europa, împreună cu restul lumii, a fost puternic afectată de pandemia de Covid-19, în aproape toate 

sectoarele vieții sociale. Cel mai evident este impactul asupra sănătății publice, prin numărul de decese 

prvocat de această boală, precum și numărul foarte mare de bolnavi care pun presiune pe infrastructurile de 

sănătate. Sfera economică a fost, de asemenea, afectată, deoarece statele europene au adoptat măsuri fără 

precedent în încercarea de a opri răspândirea virusului prin restricționarea mișcării populației, care a încetinit 

mult activitatea economică și a necesitat intervenția masivă a guvernelor pentru a preveni un colaps 

generalizat. Restricționarea circulației a dus la întreruperi în lanțurile de aprovizionare precum și în procesul 

normal de producție. Criza a avut, de asemenea, implicații politice semnificative, punând în lumină rolul 

Uniunii Europene în gestionarea unei amenințări de asemenea proporții [3, p. 13]. 

Una dintre aceste amenințări este instabilitatea politică și socio-economică internă. Aflată, încă, în 

plină desfășurare, pandemia are consecințe devastatoare nu doar asupra sănătății publice ci și asupra 

economiei. O mare parte a populației din multe state europene suferă din cauza pierderii locurilor de muncă 

și a reducerii drastice a activității economice. Această stare de nemulțumire este accentuată de restricțiile 

impuse de autorități pentru combaterea epidemiei : limitarea deplasărilor în exterior și interior, carantinarea, 

închiderea magazinelor, centrelor de distracții, a restaurantelor, sălilor de sport etc., interzicerea adunărilor 

inclusiv în scopul evenimentelor private etc.Curentul de a contesta aceste măsuri este tot mai puternic, 

exprimat prin manifestații de stradă, uneori violente, în state precum Italia, Franța, Germania, Spania, Belgia 

sau Olanda. Specialiștii în estimarea riscurilor apreciază că, cel puțin până în 2022, probabilitatea tulburărilor 

sociale în Europa este în creștere [4, p. 5]. Acestea vor fi agravate de mișcările de populație provocate de 

șomaj și insecuritatea alimentară, în condițiile în care emigrația reprezintă deja o mare problemă pentru 

Europa. 

Eforturile autorităților de a limita efectele pandemiei sunt serios subminate, printre altele, de 

fenomenul dezinformării ; acesta este definit în literatura de specialitate drept manipularea sistematică și 

intenționată a informației pentru a induce în eroare publicul-țintă, în scopuri politice, economice sau chiar 

pentru a crea tulburări și dezbinare la nivel social. Fenomenul are o asemenea amploare, încât este considerat 

o veritabilă amenințare la adresa securității în Europa [5, p. 571]. În contextul pandemiei, cei care generează 

informații false urmăresc să extindă neîncrederea populației în măsurile luate de guverne pentru combaterea 

bolii și opoziția față de acestea, neîncrederea față de tratamente și vaccinuri, ostilitatea față de unele grupuri 

etnice sau categorii sociale. Dezinformarea poate fi difuzată de entități guvernamentale sau private (se 

consideră, de exemplu, că Rusia generează o mare cantitate de dezinformare și propagandă îndreptate 

împotriva Uniunii Europene). 

În unele situații, liderii unor țări europene au adoptat măsuri împotriva opoziției, sub pretextul 

necesității de combatere a pandemiei. Această tendință a fost cea mai puternică în Ungaria și Polonia.  

 Unul dintre cele mai mari riscuri pentru securitatea europeană îl reprezintă posibila diminuare a 

bugetului pentru apărare, atât la nivelul Uniunii Europene cât și la nivelul fiecărui stat în parte. Deși 

pandemia este încă în derulare, este clar că economia va fi în continuate foarte afectată, iar liderii europeni 

vor fi obligați să reevalueze fondurile alocate atât bugetelor naționale de apărare, cât și Fondului European de 



Apărare [6, p. 4]. Șeful Agenției Europene pentru Apărare a făcut un apel la statele membre pentru a evita 

tăierile bugetare masive; cu toate acestea, în bugetul Uniunii stabilit pentru perioada 2021-2027, suma 

prevăzută pentru apărare este cu 39% mai mică decât în perioada ante-Covid. 

 Această diminuare este considerată cu atât mai riscantă cu cât amenințările cu care se confruntă 

Europa sunt serioase: terorism, migrație, tulburări în țările din vecinătate. Înaltul reprezentant al Uniunii 

Europene pentru Afadecri Străine și Politici de Securitate, Joseph Borrel, a avertizat că în anii următori 

mediul de securitate va fi și mai vulnerabil ca până acum la conflicte violente și acțiuni ostile întreprinse de 

factori neguvernamentali. 

 Pe de altă parte, pandemia a adus în atenția opiniei publice valoarea serviciilor prestate de forțele 

armate în beneficiul populației civile. În toate statele Uniunii Europene, armata a contribuit cu resurse umane 

și materiale la combaterea pandemiei (prin livrarea produselor și echipamentelor medicale, transportul 

pacienților, spitale de campanie etc.).   

Concurența pentru provizii medicale limitate și pentru vaccinurile în cantitate insuficientă arată modul 

în care preocupările privind sănătatea, economia și securitatea națională ale statelor au intrat în coliziune 

unele cu altele, ducând la tendințe izolaționiste și protecționiste. La aceasta s-au adăugat suspiciunile 

exprimate față de anumite state (precum China sau Rusia) că nu ar raporta corect datele despre pandemie, 

afectând, astfel, combaterea acesteia [7, p. 5]. Deși liderii Uniunii Europene au subliniat constant nevoia de 

solidaritate, la nivelul opiniei publice se observă accentuarea sentimentelor naționaliste și xenofobe. 

Pandemia de COVID-19 este un factor de schimbare în mediul internațional, un multiplicator de risc 

și un catalizator al schimbării ordinii mondiale[8, p. 1].După toate aparențele, unele puteri globale precum 

China și Rusia sunt dispuse să se folosească cu abilitate de criză pentru a destructura ordinea mondială bazată 

pe norme susținută de organizațiile multilaterale. Criza sanitară și economică a favorizat, în unele state 

(Yemen, Libia, Irak, Etiopia etc.), acțiunile unor grupări militare care au profitat de slăbirea autorităților 

centrale pentru a căuta avantaje teritoriale sau politice. Pandemia a agravat situația umanitară critică a 

persoanelor vulnerabile, în special în zonele de conflict, în taberele de refugiați și în statele fragile, precum și 

în rândul comunităților indigene. Sărăcia și conflictele militare au accentuat migrația, punând presiuni 

suplimentare pe statele de destinație, afectate la rândul lor de pandemie și provocând crize umanitare. Există 

un acord, la nivelul Uniunii Europene, că lumea post Covid-19 va fi fundamental diferită și va avea 

consecințe importante asupra politicii externe a UE, confirmând necesitatea unei politici externe și de 

securitate mai puternice și mai eficiente. 

Măsurile pentru combaterea pandemiei au, de asemenea, un impact serios asupra democrației, a 

statului de drept și a drepturilor fundamentale, deoarece afectează exercitarea drepturilor și a libertăților 

individuale, precum libertatea de circulație, libertatea de întrunire și de asociere, libertatea de exprimare și de 

informare, libertatea religioasă, dreptul la viață de familie, dreptul la azil, principiul egalității și al 

nediscriminării, dreptul la viață privată și la protecția datelor, dreptul la educație și dreptul la muncă. 

Libertatea de circulație a fost restricționată în toate statele membre ale Uniunii prin autoizolare obligatorie 

sau recomandată și prin interzicerea deplasărilor pentru motive neesențiale; majoritatea statelor membre au 

reintrodus controalele la frontierele interne, au închis parțial sau total aceste frontiere sau le-au închis pentru 

anumite categorii de călători. 

Libertatea de întrunire și de asociere sunt piloni importanți ai democrației; capacitatea de a exercita 

aceste drepturi a fost restricționată din cauza regulilor de distanțare socială necesare și a măsurilor de 

precauție în materie de protecție a sănătății publice în majoritatea statelor membre; unele state membre au 

decis să permită întrunirile în conformitate cu normele privind distanțarea socială, în timp ce altele le-au 

interzis în totalitate. 

Încrederea în acțiunile guvernelor și ale statelor este esențială pentru asigurarea sprijinului pentru 

măsurile de urgență adoptate, precum și a punerii în aplicare a acestora; pentru a atinge aceste obiective într-

un context democratic, este vital ca deciziile adoptate să fie transparente, bazate pe date științifice și 

democratice, precum și să existe un dialog cu opoziția, societatea civilă și părțile interesate și o implicare 

adecvată a acestora [9, p. 15]. 

Guvernele anumitor state membre ale Uniunii Europene au recurs la măsuri extraordinare de 

supraveghere a cetățenilor lor prin utilizarea dronelor, a vehiculelor de supraveghere ale poliției dotate cu 



camere de luat vederi, a urmăririi prin intermediul datelor de localizare obținute de la furnizorii de servicii de 

telecomunicații, prin monitorizarea respectării carantinei obligatorii cu ajutorul controalelor la domiciliu 

efectuate de către poliție sau prin introducerea raportărilor obligatorii realizate prin intermediul unei aplicații; 

unele state membre au introdus aplicații de depistare a contactelor, deși nu există un consens cu privire la 

eficacitatea acestora și nu se recurge întotdeauna la sisteme descentralizate, care garantează respectarea 

confidențialității [10, p. 6]. 

Accesul egal la asistență medicalăa fost periclitat de măsurile luate pentru stoparea răspândirii Covid-

19, în special pentru grupurile de persoane aflate în situații vulnerabile, cum ar fi persoanele în vârstă sau 

cele cu boli cronice, persoanele cu dizabilități, copiii, femeile însărcinate, persoanele fără adăpost, migranții, 

minoritățile.Penuria de medicamente, redirecționarea resurselor alocate către alte măsuri de asistență  

medicală și anularea bruscă a accesului la anumite tratamentea au pus în pericol bolnavii suferind de alte 

boli. 

În plus, unele guverne și unii lideri politici utilizează criza ca pe o oportunitate de a-și atribui puteri 

excesive și de a-și urmări propriile agende politice prin limitarea drepturilor omului, subminarea standardelor 

democratice, slăbirea statului de drept, diminuarea rolului parlamentelor, limitarea libertății mass-mediei, 

incitarea la campanii de ură împotriva grupurilor minoritare, lansarea unor campanii de dezinformare care 

amenință reformele și valorile proeuropene, și prejudicierea cooperării internaționale [11, p. 3]. 

Pandemia a făcut necesară reexaminarea strategiilor de securitate și apărare ale Uniunii Europene 

pentru a dezvolta autonomia strategică, pentru a se pregăti mai bine și pentru a rezista mai bine în fața noilor 

amenințări și tehnologii hibride care au făcut natura războiului mai puțin convențională. De asemenea, a 

devenit evidentă necesitatea de a reduce dependența UE de țări terțe în anumite sectoare strategice și 

existențiale și de a sprijini diversificarea și relocarea celor mai importante lanțuri de aprovizionare ale sale; 

pandemia a evidențiat vulnerabilitățile interconectării și ale interdependenței și a condus la creșterea 

protecționismului. 

În plus, pandemia de coronavirus a fost însoțită de proliferarea unor informații denaturate, false și 

înșelătoare, a unor fraude în domeniul protecției consumatorilor, a criminalității informatice și a teoriilor 

conspirației, precum și de campanii specifice de dezinformare desfășurate de actori străini, care implică 

numeroase amenințări potențiale pentru cetățenii UE, sănătatea acestora și încrederea lor în instituțiile 

publice 

Pandemia a generat o criză globală de sănătate, economică, socială și umanitară fără precedent, 

creând tensiuni sistemice de guvernanță globală, cu consecințe profunde și pe termen lung pentru relațiile 

internaționale, care afectează aspecte esențiale ale politicii externe și ale securității și apărării UE, atât în 

interiorul, cât și în afara Uniunii Europene. Concurența geopolitică și tensiunile s-au intensificat. Așadar, 

Uniunea Europeană trebuie să facă față atât pandemiei, cât și recesiunii economice, fără a sacrifica 

competitivitatea sectorului european de apărare, care ar putea juca un rol funcțional nu numai în menținerea 

securității și stabilității, ci și în promovarea unui plan la nivel european de relansare industrială.  

În acest context, liderii Uniunii Europene admit că este necesară reevaluarea strategiilor de securitate 

și apărare pentru dezvoltarea autonomiei, inclusiv în sectorul sănătății, pentru o mai bună pregătire și pentru 

a face mai bine față noilor amenințări și tehnologii hibride care au făcut natura războiului mai puțin 

convențională și au pus sub semnul întrebării rolul tradițional al armatei, precum și pentru un viitor în care 

Rusia și China se impun tot mai mult. Specialiștii subliniază necesitatea unei finanțări sporite pentru a crește 

mobilitatea forțelor armate, pentru a sprijini statele membre să acționeze mai rapid și mai eficient în cazul 

unui eventual conflict viitor. Viitoarea planificare strategică pentru securitate și apărare ar trebui să reflecte 

aceste evoluții, să țină seama de implicațiile geopolitice mai largi ale Covid-19 și să aibă în vedere întregul 

spectru de amenințări, precum o eventuală nouă pandemie, amenințările chimice, biologice, radiologice și 

nucleare, dar și ingerințele străine, inclusiv dezinformarea sau atacurile cibernetice. Experții în securitate 

consideră că, având în vedere noul echilibru politic și o potențială înrăutățire a relațiilor internaționale în 

urma pandemiei, bugetele de apărare ale Uniunii Europenetrebuie menținute cel puțin în parametri 

funcționali [12, p. 12]. 

Concluzii: Realitățile pandemiei pot prilejui o înțelegere mai largă a noțiunilor de securitate și 

apărare. O pondere tot mai redusă din provocările de securitate actuale îmbracă forma convențională a 



agresiunilor militare violente inițiate de o entitate statală. Asistăm, în schimb, la creșterea numărului de 

amenințări netradiționale. Acestea au forme mult mai diversificate și de multe ori nu pot fi puse pe seama 

unui ”agresor”. Acțiunile militare sau informaționale împotriva acestora sunt ineficiente. Din acest motiv, 

pandemia actuală poate fi o oportunitate pentru Uniunea Europeană de a-și adapta agenda de securitate astfel 

încât provocările la adresa securității legate de sănătatea publică, prevenirea bolilor contagioase, autonomia 

economică, capacitatea de reziliența în fața unor crize majore etc.să beneficieze de atenția și resursele 

necesare. 
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Rezumat: În articol problema migrației ilegale este elucidată prin prisma unei crize la nivelul 

statelor Uniunii Europene - migrația ilegală din Orientul Mijlociu, care are implicații directe asupra 

securității regionale, cât și a statelor de destinație și a celor de tranzit, inclusiv asupra securității Republicii 

Moldova. 
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Autorul consideră combaterea migrației ilegale ca fiind una de comun acord, promovate prin conjugarea 

eforturilor statelor europene, ale țărilor vecine, dar și ale statelor de origine ale migranților. Republica 

Moldova deja s-a aliniat politicilor Uniunii Europene din domeniu și optează pentru partajarea corectă a 

responsabilităților pentru diminuarea migrației ilegale, precum și pentru armonizarea legislației pe 

segmentele de interes major. 

Cuvinte cheie: Migrație ilegală, migrant, securitate, riscuri, amenințări, gestionarea frontierelor, 

ruta est-europeană, gestionarea migrației, Orientul Mijlociu, Uniunea Europeană. 

 

Summary: In the article, the issue of illegal migration is elucidated in the light of the crises in the 

European Union - illegal migration in the Middle East, which has direct implications on regional security, 

destination and transit states, including security of the Republic of Moldova. 

The author considers the fight against illegal migration as common one, promoted by combining the efforts 

of European states, neighboring countries, but also of countries of origin for migrants. The Republic of 

Moldova has aligned itself with the EU policies in this field and opts for the correct sharing of 

responsibilities for reducing the illegal migration and for the legislation harmonizationon the major interest 

chapters. 

 

Fluxul de persoane sau migrația reprezintă un aspect al globalizării economice alături de fluxul de 

bunuri, servicii și tehnologii. Migrația ilegală, însă, este una din cele mai grave consecințe negative ale 

globalizării, care deseori este însoțită de traficul de ființe umane, droguri, armament. În ultimul deceniu, una 

din cele mai accentuate crize la nivelul statelor Uniunii Europene este reprezentată de migrația ilegală din 

Orientul Mijlociucare are implicații directe asupra securității regionale cât și a statelor de destinației și a celor 

de tranzit, inclusiv a Republicii Moldova [1]. 

 Migrația ilegală a devenit astăzi un flagel din ce în ce mai extins și mai greu de stăpânitatât pentru 

țările-gazdă, cât și pentru cele de origine. Totodată, unele voci susțin că migrația ilegală reprezintă o 

problemă de securitate și pentru țările de tranzit, la grupul cărora se alătură și Republica Moldova. În temeiul 

acestei aserțiuni, considerăm că examinarea multiaspectuală a migrației ilegale din Orientul Mijlociu spre 

statele Uniunii Europene și repercusiunile asupra securității Republicii Moldova constituie o problemă 

actuală.Migrația ilegală este o problemă de securitate, nu doar în calitate de ,,crimă transfrontalieră”, ciși o 

încălcare flagrantă a drepturilor omului, asimilându-se cu o formă contemporană de sclavie.  

 Orientul Mijlociu, în ultimul deceniu, indubitabil a devenit principala sursă de migranți, în mare parte 

refugiați dar și ,,migranți economici”, pentru statele Uniunii Europene. În acest context, la moment nu sunt 

disponibile estimări clare privind fenomenul migrației ilegale în statele comunitare, fiind disponibile doar 

detecțiile de treceri ilegale a frontierelor Uniunii Europene. Statisticile FRONTEX indică faptul că în 2015, 

la frontierele comunitare și regionale au fost raportate în jur de 2 milioane de treceri ilegale a frontierei de 

către migranți neregionali. Dintre acestea, în jur de 35% sunt sirieni, ceea ce nu este deloc surprinzător, 

ținând cont de faptul că țara lor a fost devastată de război și că numărul acestor cetățeni strămutați în regiunea 

din imediata proximitatea Uniunii Europene a ajuns la aproape 4,6 milioane în februarie 2016 [2]. 

Prezența unui segment de frontieră, necontrolat de autoritățile Republicii Moldova, în vecinătatea 

imediată cu Uniunea Europeană, dar și cu Ucraina, care la moment este principala țară de tranzit pentru 

migranții ilegali pe ruta est-europeană, trasează paradigme de cercetare a fenomenului migrației ilegale din 

Orientul Mijlociu din aspect de securitate pentru Republica Moldova. Această afirmație este fundamentată 

pe politicile defectuoase în domeniul migrației, migrația ilegală fiind favorizată, iar caracterul său 

internațional rezidă în necesitatea aprofundării procesului și formelor de cooperare între state, bazate pe 

dreptul internațional în vederea prevenirii și combaterii fenomenului migrației ilegale, aspect, deocamdată, 

neelucidat într-o formă clară în domeniul legislativ la nivel național, regional și internațional. 

Migrația este adesea descrisă ca fiind una dintre nemulțumirile globalizării [3]. Cu toate acestea, când 

vine vorba de sfera securității, statele care colaborează reciproc, ajung să vadă unele forme de migrație din 

parte pozitivă(cooperare, dezvoltare prin remitențe, pluralism, diversitate, toleranță, creștere economică și 

mobilitate). Migrația ca nemulțumire este reprezentată de mișcările masive ale persoanelor din statele sărace 



în direcția statelor bogate, care generează viziuni negative (rasism, xenofobie, discriminare, segregare, 

marginalizare socială, sărăcie) dar și trafic, exploatarea și sclavia modernă [4]. 

Metodologie, în realizarea cercetării s-a recurs la aplicarea mai multor metode de investigație, care au 

elucidat implicațiile migrației ilegale din Orientul Mijlociu asupra securității statelor Uniunii Europene și 

Republicii Moldova. Metoda analizei și sintezei a permis studierea în detaliu, atât a cazurilor izolate, cât și a 

evenimentelor cu o anvergură de nivel internațional, legate de migrația ilegală a persoanelor.Analiza 

necesității asigurării securității Republicii Moldova, aplicând prevederile cadrului normativ național ca 

instrument garant, a fost asigurată prin aplicarea metodei sistemice și structural-funcționale. Încercările de a 

prezenta riscurile și amenințările migrației ilegale din Orientul Mijlociu asupra securității Republicii 

Moldova au fost continuate prin diversificarea metodologiei, iar recursul la metoda comparativă de analizăa 

viziunilor cercetătorilor străini și a celor autohtoni a consolidat dimensiunea conceptual-teoretice.Metoda 

empirică a facilitat analiza principalelor date și variabile specifice domeniului, în special pe dimensiunea 

migrației ilegale. 

Migrația ilegală din Orientul Mijlociu - amenințare la adresa securității Republicii Moldova, 

migrația este un proces firesc de funcționare și dezvoltare a societății umane. În ultimii ani, tot mai multe țări 

sunt implicate în procesul migrațional, ca stat de origine, destinație sau de tranzit, fie întrunind simultan toate 

aceste calități. Fluxurile migratorii spre țările industrializate au avut la bază o diversitate de cauze: conflicte 

armate, catastrofe naturale, încălcarea flagrantă a drepturilor omului, situația economică dificilă.  

 În cadrul legislativ național al Republicii Moldova securitatea națională este definită într-un șir de 

documente, precum: Concepția securității naționale a Republicii Moldova, Strategia securității naționale a 

Republicii Moldovacare și conform Constituției Republicii Moldova reflectă valorile care trebuie edificate și 

securizate: statul de drept, democrația, demnitatea omului, drepturile și libertățile lui, libera dezvoltare a 

personalității umane, dreptatea, pluralismul politic; constituentele de bază ale statului: teritoriul, populația și 

instituțiile precum și principiile de existență ale statului: suveranitatea, independența, unitarietatea și 

indivizibilitatea. 

 În studiul său, A.Buzev, citândul pe B. Buzan, amintește caracteristicile individuale definitorii ale 

statelor este teritoriul, iar componentele ce se află sub protecție includ și frontiera, care este definită în 

legislația Republicii Moldova și a statelor vecine ca „acea care delimitează teritoriul acestora, unde statele își 

exercită suveranitatea”[5]. Subscriem la această afirmație, considerând că unele din elementele determinante, 

care necesită a fi securizate, în contextul deplasărilor a unor indivizi, a unor populații dintr-o țară în alta sau 

dintr-o regiune în alta, definită ca migrație, este frontiera de stat, dar și populația.  

 În opinia lui M. Bencheci, necesitatea securizării frontierelor Republicii Moldova este dictată de doi 

factori: pe de o parte, din cauza diferendului transnistrean autoritățile de la Chișinău nu controlează o 

porțiune din hotarul său cu Ucraina, fapt ce implică riscuri majore asupra securității naționale (separatismul, 

migrația ilegală, terorismul), iar pe de altă parte,țara noastră se află în imediata vecinătate cu Uniunea 

Europeană, ceea ce necesită o continuă securizare a frontierelor conform criteriilor europene [6].  

 În scopul asigurării securității frontierei de stat și transpunerii Acquisu-lui comunitar, în 2012 este 

adoptată Legea cu privire la frontiera de stat a Republicii Moldova,care prevede reglementări asupra 

sistemului de control al frontierei de stat, regimurilor frontierei de stat, zonei de frontieră și ale punctelor de 

trecere [7]. 

 Migrația ilegală este abordată corespunzător în legislația Republicii Moldova, fiind identificată ca o 

amenințare la securitatea națională, Republica Moldova fiind privită în special ca o țară de tranzit pentru 

fluxurile migraționiste spre statele Europei de Vest dar și ca țară de destinație pentru imigranți cu posibila 

infiltrare pe teritoriul național a elementelor ostile și/sau teroriste[8]. Totodată, migrația ilegală din Orientul 

Apropiat spre statele Uniunii Europene este identificat ca un risc major la adresa securității frontaliere „din 

punctul de vedere al posibilității reale de amplificare a crimei organizate, al răspândirii ideilor subversiv-

extremiste și al altor factori destabilizatori pentru Republica Moldova” [9]. 
 Securitatea frontalieră reprezintă nivelul de protecție a intereselor individului, societății și statului în 

zona de frontieră a Republicii Moldova. Din considerentul că, segmentul de frontieră moldo-ucrainean – 

segmentul transnistrean, cu o lungime de 442 km rămâne necontrolat de autoritățile moldave, rezultă un șir 



de riscuri cu impact major asupra securității frontaliere dintre care migrația ilegală, criminalitatea 

transfrontalieră ș.a. 

 Problematica gestionării securității frontaliere a constituit unul dintre subiectele de importanță majoră 

pe agenda relațiilor dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, iar asigurarea conexiunii dintre 

dezvoltarea conceptelor de management integrat al frontierelor la nivelul Uniunii Europene și Republicii 

Moldova a condiționat un șir de beneficii. Strategia securității naționale a Republicii Moldova stabilește 

managementul integrat al frontierei de stat ca unul dintre instrumentele-cheie în menținerea (protejarea) stării 

de securitate națională fiind îndreptat împotriva migrației ilegale și a infracțiunilor conexe, a altor infracțiuni 

transfrontaliere [10]. 

 Astfel, Republica Moldova este un stat mic, cu economie săracă, dispune de resurse financiare și 

materiale limitate și se confruntă cu obstacole majore în procesul democrației și europenizării. Societatea 

moldovenească este încă neconsolidată, iar interesele și obiectivele unor țări din regiune amenință securitatea 

care este puternic zguduită. În contextul, intensificării controlului la frontierele externe de către Uniunea 

Europeană, o eventuală modificare a rutei de deplasare a migranților spre ruta est-europeană, ar crea o 

amenințare la securitatea frontalieră exprimată prin treceri necontrolate la frontiera moldo-ucraineană și o 

tensiune la frontiera moldo-română. 

 Evident sistemul de azil al Republicii Moldova nu are capacitatea de a face față unui număr mare de 

refugiați, lipsa obiectivelor de infrastructură dar și resurselor financiare ar reprezenta o amenințare 

economică - suportarea unor cheltuieli majore pentru bugetul RM, atât în legătură cu returnarea migranților 

ilegali în țările de origine, cât și pentru cazarea, întreținerea și asistența solicitanților de azil, dar și o 

amenințare socialăexprimată prin tensiuni și violențe interetnice, criminalitate - migrația ilegală este deseori 

conectată cu alte activități ale crimei organizate (trafic de droguri, arme, terorism) , fragmentare socială, 

diferențiere socială, disoluția identității colective, incapacitatea mecanismelor de protecție socială sau de 

sănătate publică.  

 Din statisticile prezentate se observă că multe dintre principalele țări de origine pentru imigranți, 

refugiați și azilanți sunt țări implicate în conflicte armate: Siria, Irak, Afganistan etc., o amenințare armată 

ar fi eminentă în contextul existenței unui conflict înghețat pe teritoriul Republicii Moldova, susținut de către 

unele forțe din regiune, ca rezultat al unor provocări din partea elementelor extremist-teroriste pătrunse pe 

teritoriul Republicii Moldova. 

 Particularitățile căilor de acces spre Uniunea Europeană și diversificarea acestora via Republica 

Moldova, analizând după modul de manifestare a migrației la nivelul UE, se conturează două tendințe: prima 

tendință este „cu valul”, vizibilă, cu tendințe de manifestare în forță, unde migranții iau cu asalt frontierele 

dintre statele aflate în drumul lor spre Occident care, deocamdată, nu afectează teritoriul Republicii Moldova; 

cea de-a doua tendințăeste caracteristică fenomenului de migrație în Republica Moldova, fiind mai subtilă,și 

se manifestă prin trecerea ilegală în grupuri mici a frontierelor statelor aflate pe ruta de deplasare. 

 În ultimii ani se observă o tendință a utilizării bazinului Mării Negre pentru transportarea migranților 

ilegali către statele Uniunii Europene. Fenomenul migrației ilegale pe teritoriul Republicii Moldova, 

examinat sub aspectul migrației ilegale a cetățenilor străini, se caracterizează prin faptul că Republica 

Moldova este ca țară de tranzit pentru fluxul de migranți ilegali, inclusiv, din Orientul Mijlociu, cu toate că 

nu se poate vorbi de o rută de migrație, ci doar de cazuri separate, reprezentând un traseu alternativ de tranzit 

spre Uniunea Europeană. Comparativ, conform datelor prezentate de Agenția FRONTEX[11], în ultimii ani, 

Ucraina a fost cea mai traversatățară de tranzit privind fluxul migraționist de străini spre țările Uniunii 

Europene, dintre țările Parteneriatului Estic [12], din care face parte și Republica Moldova.  

 Țările Parteneriatului Esticsunt incluse pe rutaest-europeană a migrației ilegale spre UE. Pe ruta 

respectivă, detecțiile de migranți ilegali înregistrate la frontiere sunt mult mai mici decât pe orice altă cale de 

migrație în UE. Analizând datele statistice constatăm că în 2019 numărul migranților ilegali detectați, la 

frontierele țărilor Parteneriatului Estic în calea lor spre UE a crescut cu 24% (de la 410 în 2018 la 509 în 

2019) dintre care 52% revin migranților ilegali extra-regionali, în special proveniți din Orientul Mijlociu 

(turci - 272, irakieni - 78) [13].  

 În cifre absolute, situația migrațională în Republica Moldova este caracterizată, în mod predominant, 

de emigrarea cetățenilor moldoveni, pe când imigrarea străinilor este descrisă drept una nesemnificativă din 



punct de vedere statistic deoarece aceștia urmează să traverseze o frontieră în plus, întâlnesc mai multe 

impedimente și suportă cheltuieli suplimentare în vederea atingerii scopului final. Deși ruta est-europeană a 

migrației ilegale spre UE inclusiv și Republica Moldova nu figurează în lista de preferințe a persoanelor cu 

intenții de migrație ilegală, riscurile de bază pentru Republica Moldova reies din capacitățile reduse de 

gestionare a eventualelor afluxuri masive de migranți. Probabilitatea unor astfel de perspective pentru 

Republica Moldova progresează odată cu: creșterea numărului de refugiați, dar și imigranți ilegali, aflați la 

frontierele UE, în special pe teritoriul Turciei (aproximativ 4 mln.) ca rezultat al acordului UE – Turcia din 

2016, care se află în perspectiva întoarcerii în statele de proveniență, având în vedere declarațiile 

oficialităților turci; intensificarea măsurilor de control al frontierelor externe ale UE pe principalele rute de 

deplasare a migranților ilegali (ruta Est-mediteraneană, Central-mediteraneanăși Vest-mediteraneană). În 

condițiile care cresc presiunile asupra refugiaților și imigranților aflați în Turcia pe seama nemulțumirilor 

sociale ale băștinașilor, face probabilă încercarea migranților de a căuta rute alternative pentru migrarea 

ilegală. Toate aceste menționate, alimentate de indolența migranților ilegali și refugiaților de a se întoarce în 

statele de origine, unde predomină instabilitatea politică pe fonul conflictelor din regiune, dar și existența 

regiunii transnistrene pe teritoriul Republicii Moldova, unde autoritățile constituționale nu efectuează nici un 

control inclusiv al frontierei pe segmentul de Est (segmentul transnistrean), reprezintă un factor politic care 

stimulează migranții ilegali să-și revizuiască rutele de deplasare și să aleagă teritoriul Republicii Moldova ca 

țară de tranzit pentru atingerea obiectivului propus – statele dezvoltate ale Uniunii Europene. 

 În prezent, la frontiera Republicii Moldova, fenomenul migrației ilegale se manifestă prin: trecerea 

ilegală a frontierei de stat pe sectorul „verde”; folosirea pașapoartelor sau vizelor falsificate/false, străine; 

folosirea a două acte de identitate, un pașaport valabil la intrare și altul fals pentru ieșire; ascunderea în 

mijloacele de transport internațional; obținerea vizei de intrare, în scop turistic, urmată de rămânerea ilegală 

în țară pentru identificarea de opțiuni și metode în vederea traversării ilegale a frontierei spre UE. 

 Migranții străini, care folosesc Republica Moldova ca țară de tranzit spre UE, ajung pe teritoriul 

Republicii Moldova folosind segmentul de frontieră moldo-ucrainean sau pe cale aeriană și părăsesc teritoriul 

Republicii Moldova pe segmentul de frontieră moldo-român, pe cale aeriană sau pe segmentul de frontieră 

moldo-ucrainean necontrolat de autoritățile moldovenești (segmentul transnistrean). 

 Conform datelor statistice prezentate de către Inspectoratul General al Poliției de Frontieră a Republicii 

Moldova, care are responsabilitatea primară de a controla și gestiona procesele migraționale în Republica 

Moldova[14], fluxul migrator ilegal de străini, înregistrat pe teritoriul Republicii Moldova, este reprezentat în 

mare parte de cetățenii proveniți din statele Orientului Mijlociu cât și din alte regiuni afectate de conflicte și 

condiții economice deplorabile (Turcia, Bangladesh, Siria, Irak, Iran etc.).Ca fenomen, situația migrației 

ilegale a cetățenilor statelor străine la frontiera Republicii Moldova a înregistrat o creștere cu peste 50% față 

de anii precedenți, fapt care indică o tendință în acest sens (Figura nr.1.1) [14].  
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Figura nr.1.1.  

 Creșterea numărului migranților străini, depistați în anul 2019, este pe seama cetățenilor turci și 

bengalezi. Cetățeni afgani și sirieni nu au fost înregistrați, deși pe parcursul anilor 2015-2016 erau în topul 

migranților ilegali străini la frontiera Republicii Moldova. 

 Numărul migranților ilegali străini care tranzitează teritoriul Republicii Moldova, în calea lor spre 

statele Uniunii Europene, poate fi mult mai mare având în vedere că controlul la frontiera de est a țării 

(regiunea transnistreană) nu se efectuează de către autoritățile legale ale Republicii Moldova. În acest sens, în 

2019 autoritățile de frontieră a Ucrainei au lichidat un canal de migrație ilegală spre UE a cetățenilor turci, 

care traversau ilegal frontiera de stat din Moldova în Ucraina pe segmentul de frontieră transnistrean, pentru 

fiecare migrant organizatorul percepea suma de aproximativ 5000 dolari SUA [15]. 

 Evident, în Republica Moldova, de asemenea, sunt cazuri în care migranții ilegali cad victime ale 

grupărilor criminale specializate în organizarea migrației ilegale, astfel conform datelor Procuraturii Generale 

în anul 2019 organele de forță au oprit activitățile a șapte grupări infracționale organizate implicate în 

activități ilegale în domeniul migrației ilegale [16]. Pentru serviciile sale membrii grupărilor percepeau 

sumele între 2000 și 3000 euro pentru un migrant [17]. În acest sens, este de menționat că fenomenul 

migrației ilegale a străinilor în Republica Moldova este organizat de către cetățeni ai Republicii Moldova, în 

mare parte potențialii migranți ilegali sunt identificați în mediul virtual. Datorită factorului tehnologic 

(mediul virtual, rețele sociale etc.) fenomenul migrației ilegale este alimentat cu informația necesară privind 

vulnerabilitățile statelor inclusiv ale Republicii Moldova în combaterea acestui fenomen. 

 În ceea ce privește reglementarea juridică a infracțiunii în Republica Moldova (migrația ilegală și alte 

infracțiuni conexe), obiectul juridic special este constituit din totalitatea relațiilor sociale cu privire la 

reglementarea intrării, șederii, tranzitării legale a teritoriului statului, inviolabilitatea frontierei de stat a 

Republica Moldova, cât și ordinea stabilită de trecere a frontierei de stat. Examinarea infracțiunii se 

realizează prin combinarea prevederilor legale din art. 190, 361, 362, 3621 Cod Penal al Republicii Moldova.  

 Fenomenul migrației ilegale a străinilor din țările Orientului Mijlociu, pe segmentul de frontieră 

„verde” al Republicii Moldova, în ultimii doi ani a înregistrat o majorare comparativ cu anii 2016 și 2017, 

însă în descreștere cu 62 % față de anul 2015 (Figura nr.1.2.) [14]. 

 
Figura nr.1.2. 

 

 Traseele alese de către migranții ilegali din Orientul mijlociu pe ruta est-europeană care tranzitează 

teritoriul Republicii Moldova și trec ilegal frontiera „verde” sunt:  

1) Federația Rusă→Ucraina→Republica Moldova→România→țara de destinație;  
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2) Turcia→Republica Moldova (pe cale aeriană)→România/Ucraina→stateleUniunii Europene. 

 De menționat că, în timpul trecerii ilegale a frontierei, în cazul care sunt detectați, migranții ilegali aleg 

să solicite o formă de protecție pe teritoriul Republicii Moldova, peste 50 % din migranții ilegali depistați pe 

sectorul de frontieră „verde” sunt solicitanți de azil pe teritoriul Republicii Moldova, ulterior caută călăuze 

sau sunt interceptați de către membrii grupărilor criminale pentru a-și continua calea spre țările de destinație 

ale UE. Desigur, factorul social, la rând cu cel economic, în această situație este decisiv pe fonul unui 

procent tot mai mare a ratei șomajului și neîncrederii în ziua de mâine a populației băștinașe, ceea ce face pe 

o parte să fie implicați în activități de călăuze pentru migranții ilegali sau să formeze grupuri criminale pentru 

organizarea migrației ilegale. 

 Conform datelor Biroului de migrație și azil [18], numărul solicitanților de azil în Republica Moldova, 

pe parcursul anilor 2014 – 2018, a variat continuu. Pe parcursul anului 2018 au fost înregistrate 114 cereri (la 

prima solicitare), numărul fiind mai mare față de anul 2017, în același timp fiind în scădere de două ori față 

de anul 2014. În structura solicitanților de azil după țările de origine din Orientul Mijlociu în anii 2018 și 

2019 ponderea cea mai mare o dețineau cetățenii Turciei, urmați de cei ai Siriei și Afganistanului. La finele 

anului 2018, în Republica Moldova trăiau 163 de persoane cu statut de refugiat, cu 39 de persoane mai mult 

decât în anul 2014 și 255 persoane – beneficiari de protecție umanitară. 

 În ultimii doi ani, cetățenii turci au fost în topul cetățenilor străini care au încercat să intre/iasă în/din 

Republica Moldova ilegal pe sectorul de frontieră „verde” (Figura nr. 1.3) precum și prin punctele de trecere 

în baza actelor false/falsificate (Figura nr. 1.4.) [14]. 

 
Figura nr.1.3. 
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Figura nr.1.4. 

  

 Este de menționat faptul că în ultimii ani a crescut numărul cetățenilor turci, irakieniși iranieni care 

încearcă să folosească frontiera aeriană ca zona de tranzit spre UE, prin tentativa de a intra sau tranzita 

în/prin Republica Moldova, legitimându-se cu acte valabile, deținând ascunse acte false/falsificate. În anul 

2019, de peste două ori a crescut numărul cetățenilor turci cărora nu li s-a autorizat intrarea în Republica 

Moldova. Un caz aparte a fost înregistrat în luna noiembrie 2019, pe ruta aeriană Istanbul – Chișinău, când în 

urma controlului de frontieră a pasagerilor au fost identificați 30 deirakieni, care dețineau vize electronice 

pentru Republica Moldova false [19]. 
 Generalizând vulnerabilitățile Republicii Moldova la fenomenul migrației ilegale din Orientul Mijlociu 

spre statele Uniunii Europene putem menționa acestea sunt influențate de o serie de factori de ordin politic, 

social, economic și tehnologic: amplasarea geografică a Republicii Moldova pe itinerarul alternativ de 

deplasare a migranților ilegali spre UE; migrația ilegală se realizează sub controlul grupurilor infracționale 

transfrontaliere. Totodată este de menționat, că lipsa controlului la frontiera de Est a țării (regiunea 

transnistreană), ce urmează a fi efectuat de către autoritățile legale ale Republicii Moldova reprezintă un 

impediment în calea soluționării problemelor legate de migrația ilegală.Impactul migrației ilegale din 

Orientul Mijlociu spre statele comunitare la moment este foarte greu de estimat, însă având în vedere că criza 

refugiaților în Uniunea Europeană a avut loc tocmai din cauza nepregătirii instituțiilor comunitare pentru 

gestionarea acestui tip de criză, putem identifica amenințările pe care le-ar genera migrația ilegală în 

eventuala creștere a fluxului de migranți ilegali din Orientul Mijlociu pe ruta est-europeană. 

 Migrația internațională este teoretic controlabilă datorită legilor statului care reglementează imigrarea, 

dar în practică puține state pot să-și sigileze granițele împotriva „veneticilor hotărâți” [20]. Problema constă 

în conștientizarea faptului că fenomenul migrației nu este un proces negativ, însă trebuie controlat, să se știe 

cine, de unde și de ce vine. 

 Considerăm oportun ca pentru gestionarea eficientă a unui eventual aflux de migranți ilegali pe 

teritoriul Republicii Moldova este necesar de orientat eforturile spre: reglementarea în mod prioritar a 

diferendului transnistrean pentru că aceasta va preveni nu doar migrația ilegală pe acest segment dar și o 

mulțime de probleme de ordin economic, social și de mediu;intensificarea cooperării pe linie de informație și 

schimb de analize între instituțiile responsabile de gestionarea fluxurilor migraționiste precum și cu statele 

europene; consolidarea capacităților operaționale ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră și 

Biroului de migrație și azil și de ce nu crearea unei instituții comune pe baza Inspectoratului General al 

Poliției de Frontieră. 

Concluzii: Migrația ilegală reprezintă o problemă de securitate nu doar pentru țările dezvoltate, care 

în marea lor majoritate sunt state de destinație pentru migranții ilegali, ci și pentru țările în curs de 
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dezvoltare, ce pot fi state de origine, tranzit sau de destinație, în categoria cărora se înscrie și Republica 

Moldova. Migrația ilegală privită ca amenințare la securitatea statului, reprezintă rezultatul eșuării politicilor 

și mecanismelor de stat în reglementarea fluxurilor migraționale. 

 Estimarea dimensiunii fenomenului migrației ilegale la nivelul Republicii Moldova este o problemă 

deosebit de dificilă. Acest fapt se datorează imposibilității exercitării controlului constituțional asupra 

teritoriului din stânga Nistrului (Transnistria), iar mecanismele existente de control al fluxului migrațional 

prin această regiune, și-a dovedit ineficiența. Efectuarea controlului cel puțin asupra frontierei de stat moldo 

– ucrainene pe segmentul transnistrean ar permite acumularea indicatorilor observați și înregistrați, ca 

rezultat fiind posibil să se tragă concluzii cu privire la amploarea fenomenelor „neînregistrate” (intrări 

ilegale, ședere ilegală, angajare ilegală etc.), iar ca consecință - diminuarea impactului migrației ilegale 

asupra securității naționale. 

 Fluxurile migrației ilegale din Orientul Mijlociu în statele Uniunii Europene în ultimii ani atestă o 

schimbare a modului de operare a migranților ilegali. Impunerea unor mecanisme dure pentru combaterea 

migrației ilegale de către Uniunea Europeană și fortificarea instituțiilor comunitare responsabile de acest 

domeniu, indubitabil au creat premise pentru reconfigurarea căilor ilegale de migrație și totodată orientând 

provocările de securitate, ale acestui fenomen, spre țările de tranzit care volens nolens devin și țări de 

destinație. Inclusă în ruta est-europeană, Republica Moldova, este o rută alternativă pentru migranții din 

Orientul Mijlociu în scopul lor de a ajunge în una din țările-membre ale Uniunii Europene.  

 Odată cu impunerea unor măsuri mai complexe pentru combaterea migrației ilegale, modificări 

legislative, reglementări din domeniul vizelor și măsuri stricte aplicate în domeniu, dar și crearea premiselor 

de ordin social și economic în țările de origine și acelor de destinație, crește criminalitatea transfrontalieră, 

iar grupările criminale organizate își exploatează oportunitățile economice ale pieței ilegale globale. Deseori, 

migrantul ilegal în dorința sa de a ajunge cu orice preț într-un stat membru a Uniunii Europene devine 

victimă a traficului de ființe umane, care implică probleme de respectare a drepturilor omului și necesitatea 

dezvoltării unor politici mai vaste, care necesită un răspuns politic complex la nivel de stat. 

 Totuși, tratarea segmentată a acestei probleme este însoțită de o difuzie a responsabilităților și o 

abordare unică între instituțiile naționale a fenomenului migrației ilegale. În această ordine de idei, instituțiile 

vizate au tendința de a trata migrația ilegală prin prisma atribuțiilor lor specifice, în detrimentul unei abordări 

multilaterale. Eforturile Poliției de Frontieră în implementarea eficientă a politicilor în domeniul 

managementului integrat al frontierei de stat care, în mare parte ce se referă la combaterea migrației ilegale și 

criminalității transfrontaliere, sunt minimizate de problemele de securitate pe care le prezintă sectorul 

transnistrean al frontierei moldo-ucrainene - necontrolat de către autoritățile constituționale ale Republicii 

Moldova, precum și de capacitățile reduse ale Biroului migrației și azil de gestiona fluxurile migraționale pe 

segmentul menționat. În acest sens, se impune elaborarea a unei noi Strategii naționale în domeniul migrației 

și a Planului de implementare care va asigura cooperarea eficientă a instituțiilor naționale responsabile de 

prevenirea și combaterea migrației ilegale și schimbul eficient de informații pe domeniu.  
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ADOPTION INTERNATIONALE,  

PROCEDURE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE 
 

Ion CARMEN1141 

 

Abstrait: J'ai choisi l'adoption internationale comme thème, la procédure administrative et judiciaire 

ayant la conviction que le sujet de ses implications juridiques est loin d'être épuisé dans l'espoir que nous 

pourrons contribuer à la compréhension de cette institution juridique complexe. 

J'ai essayé d'expliquer à la fois les éléments de continuité législative et ceux de discontinuité dans la 

réglementation de l'adoption. 

La méthodologie de recherche impliquait également d'approfondir les notions relatives à l'institution 

de l'adoption en utilisant la méthode quantitative par laquelle les informations issues des traités, des cours, 

des études publiées sur les questions abordées tant au niveau national qu'international sont consultées et 

stockées. 

La conclusion générale qui se dégage de la recherche que nous avons entreprise sur les nouveaux 

règlements internes sur l’adoption internationale est que, bien qu’elle soit parfaite, la législation roumaine 

valorise pleinement le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant et de la continuité dans l’éducation des 

enfants. 

Mots clés: Adoption internationale, adoption, procédure administrative et judiciaire, protection de 

l'enfance, adoptée, adoption interne. 
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Rezumat: Am ales ca temă adopția internationala, procedura administrativa şi judiciara avand 

convingerea că subiectul implicațiilor sale juridice sunt departe de a fi epuizate cu speranța că ne vom putea 

aduce contribuția la înțelegerea acestei instituții juridice complexe.  

Am încercat să explicăm atât elementele de continuitate legislativă, cât și pe cele de discontinuitate în 

reglementarea adopției.  

Metodologia cercetării a presupus și aprofundarea noţiunilor privind instituția adopției folosind 

metoda cantitativă prin intermediul căreia sunt consultate și stocate informații din tratate, cursuri, , studii 

publicate  referitoare la problematica abordată atât interne cât și internaționale.  

Concluzia generală care se desprinde în urma cercetării pe care am întreprins-o asupra noilor 

reglementări interne privind adopția internationala este că, deși perfectibilă, legislația română valorizează 

pe deplin principiul realizării interesului superior al copilului si al continuitatii in educarea copilului. 

 

Introduction. Bien que l'ancien Code civil ne réglemente pas l'adoption internationale parce que les 

étrangers jouissent de tous les droits civils en Roumanie, l'adoption étant considérée comme un droit civil, ils 

sont autorisés à adopter ou à être adoptés, si leur législation nationale autorise leur adoption. Des 

préoccupations ont surgi avec la Loi n°11/1990 concernant l'approbation de l'adoption en raison de la 

nécessité d'harmoniser la législation interne avec les réglementations internationales. La Roumanie a ratifié la 

”Convention européenne sur l'adoption des enfants à Strasbourg” ainsi que la ”Convention sur la protection 

des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale à La Haye”. Au départ, le régime juridique 

en matière d'adoption internationale était défectueux, ordonnant la suspension des adoptions d'enfants 

roumains dans le domaine de l'adoption internationale à partir de 2001. 

L'adoption comporte plusieurs étapes, à la fois devant les organes de l'administration publique et 

devant les tribunaux. Pour établir l'adoption, l'élément de référence est la ”résidence” et non la ”citoyenneté” 

ou le ”domicile” de la personne. 

Nous apprécions que le législateur ait opté pour le critère de ”résidence” afin de pouvoir aligner la 

législation nationale sur les dispositions des conventions internationales auxquelles la Roumanie est partie. 

Comme dans le cas de l'adoption nationale, la procédure d'adoption internationale se déroule selon les 

mêmes règles, jusqu'au stade de la sélection de la famille adoptive ou de l'adoptant. Avec tout ce qui 

implique respectivement la procédure, les conditions, les effets, l'adoption internationale trouve son 

règlement dans la loi spéciale Loi no. 273/2004, republié, modifié par la Loi n°268/2020 sur la procédure 

d'adoption. 

Vu les dispositions de l'article 45 de la loi n ° 273/2004 avec les modifications et compléments 

ultérieurs, ainsi que les modifications apportées par la loi n °. 233/2011, acte normatif entré en vigueur le 7 

avril 2012, conformément aux dispositions de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la 

coopération en matière d'adoption internationale, l'adoption d'un enfant ayant sa résidence habituelle en 

Roumanie par une personne ayant la résidence à l'étranger peut être approuvée dans la situation où l'adoptant 

ou l'un des conjoints de la famille adoptive est également un citoyen roumain et est lié au quatrième degré, y 

compris l'enfant pour lequel la procédure d'adoption interne a été ouverte, l'adoptant est également le époux 

du parent naturel dont l'adoption est demandée. 

Afin de respecter le principe de subsidiarité de l'adoption internationale, la priorité dans les 

procédures d'adoption a les familles ayant la résidence habituelle en Roumanie, situation dans laquelle l'âge 

des enfants éligibles à l'adoption internationale sera d'au moins 3 ans. 

Qui peut adopter à l'international? Toute personne intéressée souhaitant adopter un enfant de 

Roumanie peut s'adresser par l'intermédiaire de l'autorité centrale compétente de l'État ou d'organisations 

accréditées, avec une demande écrite à l'Autorité nationale pour les droits des personnes handicapées, des 

enfants et de l'adoption (A.N.P.D.C.A). A.N.P.D.C.A est l'organe responsable, qui a repris cette compétence 

du Bureau roumain pour les adoptions. En tant qu'organe spécialisé de l'administration publique centrale, 

doté de la personnalité juridique subordonnée au ministère du Travail et de la Justice sociale, il coordonne les 

activités d'adoption en veillant à l'application de la législation dans le domaine de l'adoption, réalisant en 

même temps la coopération internationale dans le domaine. A.N.P.D.C.A est l'autorité compétente pour 



exprimer son accord pour poursuivre la procédure d'adoption et pour délivrer le Certificat de conformité, 

conformément à l'article 17 lettre c et respectivement à l'art. 23 de la Convention de La Haye. 

Selon la Convention de La Haye, ”chaque État contractant désigne une autorité centrale chargée de 

s'acquitter des obligations qui lui sont imposées par la Convention” [Article 6. paragraphe 1 de la Convention 

sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale]. Une fois la demande 

introduite, l'autorité centrale compétente ou l'organisation étrangère autorisée doit certifier que: 

a) conformément à la législation applicable dans l'État d'accueil, la famille adoptive / la famille 

adoptive peut adopter en remplissant les conditions d'éligibilité; 

b) aux fins de l'adoption, dans l'État d'accueil, la famille adoptive / adoptant a reçu les conseils 

nécessaires pour l'adoption; 

c) après adoption pendant 2 ans, le suivi de l'évolution de l'enfant est assuré; 

d) des services post-adoption sont fournis à la fois à l'enfant et à la famille dans l'État d'accueil; 

e) également, dans le pays étranger, l'adopté bénéficiera de la même situation juridique que celle de 

l'enfant biologique de l'adoptant. 

La demande sera envoyée en original, éventuellement en copie légalisée et sera accompagnée de 

pièces justificatives (traduites en roumain par une personne autorisée) à partir desquelles résultera le respect 

des conditions ci-dessus, des documents prouvant l'identité et la citoyenneté du demandeur, son statut 

documents civils, documents prouvant le degré de parenté avec l'enfant, casier judiciaire des personnes 

souhaitant adopter, documents médicamenteux, etc. [art. 66 de la loi n°273/2004] 

Si les documents joints à la demande d'adoption internationale remplissent les conditions prévues par 

la loi, la personne ou la famille concernée doit être inscrite au Registre national des adoptions par l'Autorité 

nationale des droits des personnes handicapées, des enfants et de l'adoption. [article 94 paragraphe 4 de la loi 

n°273/2004]. 

En ce qui concerne la procédure de sélection et d'appariement, dans le cadre de l'adoption 

internationale, la procédure de sélection et d'appariement est régie par les dispositions de l'article 1 point 41 

de la loi n°57/2016. La phase d'appariement a été retirée de la compétence de l'Autorité nationale des droits 

des personnes handicapées, des enfants et de l'adoption et a été reprise par le service adoption et post-

adoption sous la direction du foyer de l'enfant. La priorité sera donnée lors de la phase de sélection par 

rapport aux autres candidatures dans les registres du Registre national des adoptions, candidatures soumises 

par les proches de l'enfant jusqu'à la quatrième année, y compris pour assurer la continuité de l'éducation de 

l'enfant dans l'environnement dont il est issu.  

Compte tenu des informations détenues par l'enfant et les personnes souhaitant adopter, la direction 

procédera à une sélection du candidat le plus approprié, inscrit au registre national des adoptions. La 

notification concernant l'adoptant / la famille adoptive accompagnée du rapport contenant les informations 

concernant l'enfant sera envoyée par l'A.N.P.D.C.A, à l'organisme étranger compétent, après quoi la personne 

sélectionnée donnera son accord concernant la sélection. Jusqu'à l'approbation de l'adoption internationale 

par le tribunal, les adoptants / adoptants voyageront en Roumanie pendant une période d'au moins 30 jours 

afin de se rapprocher de l'enfant qu'ils doivent adopter, à travers des réunions et des visites d'espaces de jeux 

et de loisirs, à la maison de l'enfant, pour permettre l'interaction entre eux. La période de voyage peut être 

prolongée de 15 jours supplémentaires sur demande motivée. 

Après avoir terminé l'étape de vérification de l'adéquation pratique, la direction rédigera un rapport 

montrant le lien / la relation entre la famille / la personne sélectionnée et l'enfant. L'A.N.P.D.C.A., informe 

l'autorité compétente de l'Etat d'accueil afin de lui communiquer ”l'accord de l'adoptant ou de la famille 

adoptive concernant la sélection effectuée, l'accord concernant la poursuite de la procédure d'adoption, ainsi 

que l'acte dont il existe des garanties que l'adopté a la possibilité d'entrer et de vivre en permanence dans 

l'État d'accueil ” [article 69 de la loi n°273/2004]. 

Après avoir reçu la réponse, l'A.N.P.D.C.A, émet un accord sur la poursuite de la procédure 

d'adoption internationale, puis l'envoie à l'autorité centrale de l'Etat d'accueil. 

La demande d'approbation de l'adoption internationale est faite après réception de la notification, 

afin que la personne / famille sélectionnée puisse envoyer à l'autorité la demande d'approbation de l'adoption 

internationale, accompagnée des documents justificatifs. Le jugement des demandes d'approbation de 



l'adoption internationale se fait par convocation de la direction générale de l'assistance sociale et de la 

protection de l'enfance dans le territoire de laquelle le domicile de l'enfant de la personne / famille adoptive et 

de l'A.N.P.D.C.A. 

Approbation de l'adoption internationale. L'adoption se termine en Roumanie. Le tribunal roumain 

approuve l'adoption, après quoi un certificat de naissance pour l'enfant est délivré, puis un passeport pour 

l'enfant est délivré. 

Sur la base des documents prouvant l'annexe à la demande d'approbation de l'adoption, le tribunal 

vérifiera si l'adopté bénéficiera dans l'État d'accueil de la même situation juridique que celle d'un enfant 

biologique. Les autorités des deux États ont l'obligation établie par la Convention de La Haye (art. 18) de 

veiller à ce que l'adopté reçoive l'autorisation de quitter l'État d'origine et l'autorité d'entrée et de résidence 

permanente de l'État d'accueil. 

La Cour, convaincu que tous les éléments qui conduisent à la conviction que l'adoption internationale 

est dans l'intérêt supérieur de l'enfant sont réunis, rendra une décision de justice approuvant l'adoption 

internationale. En matière d'adoption, ”la compétence pour régler les demandes en matière d'adoption 

appartient aux tribunaux roumains, si au moins une des parties à la résidence habituelle en Roumanie”. ”Les 

tribunaux roumains sont exclusivement compétents pour juger les demandes dans cette loi si l'enfant à 

adopter a sa résidence habituelle en Roumanie et est un citoyen roumain ou un apatride.” Du point de vue 

territorial, la compétence appartient au Tribunal dans le rayon duquel réside l'adopté. La compétence 

appartient au Tribunal de Bucarest dans le cas où le domicile de l'adoptant ne peut être établi. 

Après la décision finale approuvant l'adoption, le parent adoptif / la famille adoptive demande à la 

Direction générale de l'assistance sociale et de la protection de l'enfance CERTIFICAT DE CONFORMITÉ 

AVEC LA CONVENTION DE LA HAYE - document de base dont l'adoption est reconnue dans tous les États 

signataires de la Convention. La Haye, après quoi le passeport de l'enfant est obtenu. 

Ainsi, la certification de l'adoption selon la Convention de La Haye vise à reconnaître le lien de 

filiation entre l'adoptant et l'adopté, tout en rompant le lien de l'adopté par les parents naturels, l'adopté 

bénéficiant de droits équivalents qui résulteraient de l'approbation de l'adoption dans l'État reconnaissant 

l'adoption. La procédure de reconnaissance et d'exécution des décisions rendues dans les États membres de 

l'Union européenne est régie par le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dans sa version 

consolidée. Règlement de l'Union européenne no. Le règlement (CE) n ° 1215/2012 du Parlement européen 

et du Conseil sur la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière commerciale et 

civile dispose que ”les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres 

sans aucune procédure requise” [14]. 

Toujours dans les Etats non membres de l'Union européenne, la procédure de reconnaissance et 

d'exécution en Roumanie des décisions étrangères prononcées en matière d'adoption est effectuée selon les 

dispositions de l'art.1094-1110 Code de procédure civile. Bien que la reconnaissance et l'exécution en 

Roumanie des décisions étrangères prononcées en matière d'adoption opèrent de plein droit, l'autorité devant 

laquelle la décision est invoquée peut refuser dans les conditions où elle estime que les dispositions prévues 

par l'art. 1095 Code de procédure civile. Ainsi, le règlement (UE) n ° 1215/2012 laisse à la discrétion des 

États membres le règlement de la procédure de jugement de la demande de refus de reconnaissance, en même 

temps que le code de procédure civile par l'art. 1097, le paragraphe 1 montre les raisons du refus de 

reconnaître une décision étrangère en Roumanie. 

L'A.N.P.D.C.A ne prendra en compte que les demandes des familles qui acceptent de réaliser les 

rapports de suivi post-adoption, supprimant la collaboration avec les personnes qui refusent de suivre 

l'enfant. Les rapports seront préparés par des personnes qualifiées (travailleurs sociaux / psychologues) et les 

rencontres auront lieu au domicile familial pour voir l'enfant dans son milieu de vie. 

Adoption internationale d'un adulte. En cas d’adoption internationale d’un adulte, les dispositions 

de la Convention de La Haye ne s’appliquent pas. L'article 455 du Code civil dispose que: ”la personne qui a 

acquis la pleine capacité d'exercice peut être adoptée, si elle a été élevée pendant la minorité par celui qui 

souhaite l'adopter”. Cette preuve peut être faite devant le tribunal par tout moyen de preuve. Selon l'art. 460 

Code civil ”L'adoptant doit avoir au moins 18 ans de plus que l'adopté.” Le tribunal des tutelles peut 

approuver l'adoption, bien que la différence d'âge entre l'adopté et l'adoptant soit inférieure à 18 ans, mais pas 



inférieure à 16 ans”. Dans le processus d'approbation de l'adoption de l'adulte, les parties au processus sont 

l'adaptateur et l'adulte dont l'adoption est demandée. Dans la procédure civile - les parents biologiques de la 

personne adulte n'ont pas la qualité de partie et leur consentement à l'adoption n'est pas requis. Dès la 

reconnaissance à l'étranger de l'adoption internationale de la majeure approuvée en Roumanie, les 

dispositions de la législation étrangère seront applicables. 

Conclusions: La conclusion générale qui se dégage de la recherche menée sur l'adoption 

internationale est que quelle que soit la direction dans laquelle le concept de famille évoluera, il ne faut pas 

oublier que l'adoption est le moyen par lequel un enfant peut recevoir une famille, un soutien et un parent 

soins. 
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ROLUL OSCE ÎN PREVENIREA CONFLICTELOR 
 

Artur SOSIN1142 

 

Abstract: Evoluția sistemului internațional a apărut odată cu sfârșitul Războiului Rece. Odată cu 

destrămarea Uniunii Sovietice, sistemul internațional contemporan a evoluat și efectele evoluției au avut un 

impact direct asupra schimbării ordinii mondiale, puterii și relațiilor între  state. Aceste schimbări au jucat 

un rol important pentru sistemul internațional, precum și drept o provocare pentru Organizația pentru 

Securitate și Cooperare în Europa. Sancțiunile economice și politice, tranziția pentru democrație și re-

emergența naționalismului au fost factorii de bază care au transformat Europa într-o regiune instabilă. 

Toate aceste transformări, au amenințat securitatea în cadrul statelor membre ale Organizației pentru 

Securitate și Cooperare în Europa.  

Cuvinte cheie: OSCE, ONU, sistemul internațional, prevenirea conflictelor, pace, securitate. 

 

Summary: The evolution of the international system appeared after the end of the Cold War. After 

the collapse of the Soviet Union, the contemporary international system has evolved and its effects had an 

impact on the changing nature of world order, power and relationships among countries. These challenges 

played a crucial role for the international system as well as a provocation for the Organization for Security 

and Cooperation in Europe (OSCE). The political and economic sanctions, the transition for the democracy 

and the re-emergency of nationalism were the key factors which transformed the Europe in an instable 

region. All these transformations provoked security instability among the OSCE member states.      

   

Odată cu sfârșitul Războiului Rece, sistemul internațional a suferit schimbări la nivel mondial. Aceste 

schimbări au transformat sistemul contemporan al relațiilor internaționale în unul mult mai complex, 
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deoarece s-a modificat ordinea mondială, centralizarea puterilor a devenit mult mai instabilă. Toate acestea 

schimbări au avut un impact direct asupra relațiilor de colaborare între state, precum și asupra arhitecturii de 

securitate. Luând în considerație cele expuse, prevenirea conflictelor precum și menținerea păcii și securității 

au devenit cele mai stringente probleme cu care se confruntă comunitatea internațională. La începutul anilor 

’90 au fost mai multe evenimente care au marcat acest deceniu drept unul foarte important în istoria relațiilor 

internaționale. Destrămarea Uniunii Sovietice și a Republicii Federative a Iugoslaviei au dus la apariția noi 

tipuri de conflicte regionale. Aceste dispute au avut la bază atât dispute naționaliste sau etnice cît și cele ce 

țin de religie sau limbă. Pentru rezolvarea acestor probleme, care după caracterul acestora sunt unele dintre 

cele mai dificile de rezolvat, deoarece implică etnia unui popor, credința și limba pe care o vorbesc, sunt 

conflicte interne care necesită de a fi rezolvate numai prin respectarea dreptului internațional, de aceea a 

reprezentat o provocare esențială pentru comunitatea internațională [1, p. 132].   

Implicarea OSCE în rezolvarea conflictelor interne de tip etnic a fost o misiune nu deloc ușoară, 

datorită faptului că majoritatea statelor implicate în conflict deseori nu acceptau intervenția organizațiilor 

internaționale. Rezolvarea problemelor interne a unui stat este o sarcină dificilă pentru actorii internaționali, 

chiar dacă statul recunoaște că nu este în stare de unul singur să facă față conflictului. Prevenirea unui 

conflict este o misiune mai dificilă de realizat pentru comunitatea internațională, deoarece suveranitatea 

statală este un subiect mai sensibil, și necesită o abordare mai minuțioasă în ceea ce privește implicarea 

internațională.  

Expunerea internațională față de un conflict intern deseori este văzută drept un amestec în afacerile 

interne ale unui stat și deseori duce la formarea unui blocaj în ceea ce privește rezolvarea acestuia prin 

negocieri sau dialog. Când principiile suveranității unui conflict intern predomină, este necesar de a face 

referință la principiile statului de drept și drepturile fundamentale ale omului. Luarea unor decizii timpurii 

privind prevenirea conflictelor, pot atenua conflictele la faza lor incipientă și  a nu permite avansarea acestora 

la un alt nivel. În același context, luarea unor măsuri cu privire la respectarea dreptului internațional, în 

special măsuri cu caracter educațional și dialog sunt esențiale pentru prevenirea conflictelor [2, p. 23]. 

Experiența arată că în majoritatea conflictelor armate sunt încălcate drepturile omului, și nu sunt respectate 

normele legislației internaționale. Respectarea principiilor dreptului internațional reprezintă un factor cheie în 

prevenirea conflictelor.  

Pentru prevenirea conflictelor este necesar de o strategie comprehensivă care ar stabili clar obiectivele 

pentru fiecare etapă a conflictului. În acest sens, putem menționa drept exemplu măsurile luate de 

organizațiile internaționale pentru prevenirea conflictelor. De exemplu, Uniunea Europeană folosește un 

număr mare de instrumente, cum ar fi declarații politice, acorduri, observatori militari, precum și suportul 

pentru reformă, care au drept scop implementarea unei strategii comune de prevenire a conflictelor armate [3, 

p. 28]. La fel, Organizația Națiunilor Unite folosește un număr mare de mecanisme care vin în suportul 

implementării unui set de măsuri pentru prevenirea conflictelor, precum și stoparea crizelor militare.  
La momentul de față este dificil de stabilit care sunt factori care pot contribui la succesul prevenirii 

conflictelor. Unii autori sunt de părerea că trebuie să fie stabilite obiective și măsuri clar determinate în 

vederea prevenirii conflictelor, alții cercetători sunt de părerea că este necesară o evaluare periodică a 

conflictelor. În orice caz, nici unii nici alții nu au elaborat un mecanism capabil să determine direct sau 

indirect impactul acestor eforturi asupra conflictelor la scară largă. Succesul în prevenirea conflictelor este 

dificil de obținut, deoarece el este influențat de schimbări interne și procese de natură politică, economică și 

socială. Acești factori au impact direct asupra succesului și deseori eșecul este mult mai vizibil [4, p. 75].  De 

aceea, este necesar de stabilit un algoritm de analiză a crizelor sau conflictelor care ar determina nivelul și 

parametrii de implicare în conflict, precum și ar stabili impactul și rolul actorilor implicați în conflict. 

Totodată, acest algoritm ar mai include și o descrierea mai amplă a conflictului prin determinarea tematicii și 

conținutului conflictului, care sunt părțile conflictuale și cauza de implicare a acestora în conflict, istoria 

conflictului. În același context, contextul conflictului mai include un aspect foarte important, cum ar fi rolul 

actorilor internaționali în dinamica conflictului. Implicarea factorului internațional în rezolvarea conflictelor 

contribuie la evaluarea volumului de informații pentru a determina nivelul de implicare a organizațiilor 

internaționale în rezolvarea acestora pe cale pașnică, precum și diminuarea riscului de avansare a 



conflictelor. Rezolvarea conflictelor pe cale pașnică, precum și prevenirea lor este sarcina de bază a 

organizațiilor internaționale. 

Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa joacă un rol important în prevenirea conflictelor 

atît la nivel regional. OSCE a început să se implice mai intens în rezolvarea conflictelor odată cu începutul 

anilor ’90. Destrămarea Uniunii Sovietice și a Republicii Federative a Iugoslaviei au dus la apariția unor noi 

tipuri de conflicte regionale, mult mai complexe după natura și caracterul acestora. Dacă în trecut, pe scara 

largă exista posibilitatea începerii unui conflict militar între două mari puteri, la moment, conflictele 

regionale cu caracter intern sunt cele mai des întâlnite și sunt considerate drept conflicte etnice și religioase. 

În aceste tipuri de conflicte un rol important îl joacă minoritățile naționale. OSCE ș-ia asumat rolul de 

mediator al conflictelor regionale în Europa într-o perioadă cînd o mare parte din Europa trecea printr-o 

periodă de instabilitate și de tranziție. Anii ’90 au demonstat că conflictele regionale existau pe majoritatea 

continentelor: Haiti, Columbia, Tadjikistan, Cecenia, Afganistan, Somalia, Nepal, Sudan, Sri Lanka, 

Rwanda, Orientul Mijlociu, Sierra Leone, Congo, Bosnia, Republica Moldova și mai recent Crimeea. Putem 

face concluzii avînd la bază experiența din Bosnia, Cecnia și Nagorno-Karabakh și alte conflicte. Odată ce 

conflictul ia amploare este foarte dificil de a fi controlat, sau de a fi stopat. Ca rezultat, statele membre ale 

OSCE au concentrat toate eforturile asupra prevenirii conflictelor.  

Analizele și studiile conflictelor demonstrează că este mai eficient de a concentra eforturile atît din 

punct de vedere financiar cât și uman la faza inițială a conflictului, adică la prevenirea conflictelor, deoarece 

poate salva nu doar vieți omenești, de a nu permite escaladarea conflictului, dar și de a ajunge mai ușor la un 

consens între părți. Experiența conflictelor a arătat că nici un conflict nu poate fi rezolvat fără o colaborare 

între organizațiile internaționale și anume concentrarea tuturor eforturilor asupra unei securități colective. 

OSCE joacă un rol important întru asumarea responsabilității de a contribui la prevenirea conflictelor în 

Europa. Atât OSCE, Alianța Nord-Atlantică, Uniunea Europeană cît și organizațiile regionale și non-

guvernamentale sunt organizațiile care pot contribui aplanarea crizelor și conflictelor militare. Totodată, 

pentru monitorizarea continuă, precum și în același timp evaluarea eficacității a acțiunilor și măsurilor, 

comunitatea internațională are nevoie de timp și resurse atât umane cât și financiare, deoarece, fiecare 

conflict este separat după caracteristici, istorie, părți implicate, de aceea sunt necesare strategii și măsuri 

specifice fiecărui conflict [5, p. 468].   

Principiile și valorile OSCE sunt universale, deoarece ele sunt bazate pe statul de drept, democrație, 

drepturile și libertățile fundamentale ale omului, precum și drepturile minorităților. Aceste valori sunt pilonii 

de bază a procesului Helsinki, și stau la baza conceptului comprehensiv de securitate care încorporează la 

rândul său: pacea și securitatea. În aceeași ordine de idei, experiența a demonstrat că pacea și securitatea este 

posibilă doar într-un mediu unde statul de drept, drepturile omului și valorile democratice sunt respectate. 

Pentru a face față noilor riscuri și amenințări trebuie a fi luate în considerație următoarele elemente: existența 

organizațiilor internaționale la nivel regional și global (OSCE, NATO, UE, ONU); reformarea acestor 

organizații atât din punct de vedere structural cât și financiar pentru operaționalizarea mai eficientă a 

acestora, identificarea noilor mecanisme de avizare timpurie a conflictelor; crearea capabilităților de 

rezolvare a problemelor și identificare soluțiilor pentru prevenirea conflictelor, precum și acordarea unei 

atenții deosebite drepturilor omului, în special minorităților [6, p. 143-144].    

Aspectul cel mai important care necesită a fi scos în evidență este gândirea pe termen lung. Statele 

trebuie să-și concentreze eforturile asupra viziunilor de lungă durată care să la bază anticipării conflictelor 

viitoare și nu doar acordarea atenției celor existente. De aici și se pornește succesul diplomației preventive, 

care stă la baza atenuării crizelor existente sau anticipării conflictelor. Fără existența unei strategii de 

prevenire a conflictelor colectivă pe termen lung care să cuprindă toate formele, metodele și mijloacele de 

prevenire a conflictelor, precum și antrenarea tuturor actorilor internaționali, situația în acest sens nu se va 

îmbunătăți. În acest sens, OSCE organizează diferite conferințe, forumuri, seminare, panele de discuții pe 

diferite tematici de prevenire și rezolvare a conflictelor și crizelor militare. Toate aceste evenimente au drept 

scop însușirea lecțiilor învățate urmare a conflictelor, precum și identificarea noilor instrumente de prevenire 

a conflictelor. Unul din obiectivele de bază ale OSCE este de a informa statele membre că comunitatea 

internațională trebuie să participe la prevenirea conflictelor la etapa inițială până ce conflictul să avanseze la 



următoarea etapă. Odată ce conflictul ia amploare, este mai dificil de a fi controlat sau chiar imposibil de a 

avea succes în prevenirea acestuia. 

Un alt element care este esențial în rezolvarea conflictelor este impactul financiar. Luând în 

considerație că prevenirea conflictelor a devenit un subiect de discuție la nivel global este necesar ca OSCE 

să evalueze prin diferite analize și studii riscurile și impactul financiar la prevenirea conflictelor, menținerea 

unui dialog constructiv cu companiile corporative care î-și desfășoară activitatea în acest domeniu [7, p. 25]. 

În pofida faptului că implicarea companiilor think tank-urilor și oamenilor de afaceri în rezolvarea 

conflictelor este un fenomen nou, totuși multe companii și oameni de afaceri au participat deja la multe 

evenimente ce țin de pace și securitate. De exemplu, Institutul pentru diplomație a fost prima organizație 

privind soluționarea conflictelor și care și-a concentrat eforturile pe soluționarea conflictelor. Antrenarea atât 

a companiilor private cât și a organizațiilor locale la prevenirea conflictelor este esențială, deoarece pot 

contribui nu doar financiar dar și din punct de vedere a comunicării strategice. Este foarte important ca să 

consolidăm securitatea și cooperarea în societate prin prisma unei strategii de comunicare și dezvoltării unui 

program de construire a păcii. Încorporarea dimensiunilor politice, economice și sociale într-o strategie pe 

termen lung pot contribui la succesul prevenirii conflictelor, dar și la reconstrucția post-conflictuală.      

Concluzii: Menținerea păcii și securității internaționale a devenit a fi o sarcină greu de îndeplinit 

pentru comunitatea internațională. În același timp, datorită creșterii considerabile a numărului conflictelor 

regionale pe glob, abordarea unei strategii preventive care să ai bă la bază diplomația preventivă s-a dovedit a 

fi cea mai eficientă metodă utilizată de organizațiile internaționale, responsabile de menținerea păcii și 

securității internaționale. Organizația pentru Cooperare și Securitate în Europa este o organizația regională 

care joacă un rol important în prevenirea conflictelor, datorită experienței sale în domeniul diplomației 

preventive al prevenirii conflictelor, având la bază principii și valori democratice. Totodată, succesul OSCE 

în prevenirea conflictelor este datorită faptului că organizația se bazează mai mult pe dimensiunile 

diplomatice, politice și umanitare a securității decât pe cea militară. Soluționarea pașnică a conflictelor este 

sarcina de bază a OSCE, și rolul său de intermediar în atenuarea conflictelor sau restabilirea post-conflictuală 

s-a dovedit a fi unul important pentru părțile aflate în conflict. Mai mult ca atât, promovarea de către OSCE a 

securității și cooperării în Europa, a normelor de drept internațional, precum și monitorizarea implementării 

angajamentelor internaționale asumate de către părțile aflate în conflict, pot contribui la consolidarea păcii și 

securității internaționale.    
 

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE: 

1. Moștoflei Constantin, Politici și strategii în gestionarea conflictualității. Sesiunea anuală de comunicări 

științifice cu participare internațională a Centrului de studii strategice de apărare și securitate 20-21 

noiembrie 2008, Vol. 2, Raporturile dintre conflcitualitate și securitate, București, Editura Universității 

Naționale de Apărare „Carol I”, București, 2008, 312 p. 

2. Swedish Ministry for Foreign Affairs, Preventing Violent Conflict: Swedish Policy for 21st Century. 

Stockholm: Graphium Norstedts Tryckeri AB, Stockholm, May 2001, 83 p.  
3. Cohen Jonahtan, Conflict Prevention in the OSCE: An assessment of Capacities. Netherlands Institute of 

International Relations ‘Clingendael’, October 1999, 143 p. 
4. Dennis J. D. Sandole, Sean Byrne, Ingrid Sandole-Staroste, and Jessica Senehi, Handbook of conflict 

analysis and resolution, Routledge Taylor & Francis Group, New York, 2009, 543 p. 

5. Denis J. D. Sandole, Peace and Security in the Postmodern World: The OSCE and conflict resolution, 

Routledge Taylor & Francis Group, New York, 2007, 260 p. 
6. Derek Steetman, Business, Conflict Resolution and Peacebuilding: Contributions from private sector to 

address violent conflict, Routledge Taylor & Francis Group, New York, 2009, 151 p. 
   

 

 

 

 



ANALIZA COMPARATIVĂ A REGLEMENTĂRILOR  

PRIVIND RĂSPUNDEREA PENALĂ PENTRU ACTIVITATEA  

MERCENARILORÎN DIFERITE STATE OCCIDENTALE 
 

                           Alexandru DRĂGULEAN1143 

 

Rezumat: În prezentul articol este realizată o analiză comparativă a legislaţiei penale privind 

răspunderea pentru activitatea mercenarilor din diferite state ale lumii, atât cele care aparţin sistemului de 

drept comun (SUA, Anglia), cât şi cele care aparţin sistemului de drept continental (Franţa, Germania, 

Polonia, Spania), fiind reflectat modul în care au fost transpuse normele de drept internaţional cu privire la 

mercenariat în legile interne ale statelor respective, precum şi prevederile specifice dreptului intern cu 

referire la infracţiunea examinată. 

Cuvinte cheie: Activitatea mercenarilor, mercenar, drept internaţional, drept naţional, legislaţie 

penală, răspundere penală. 

 

Summary: In this article is performed a comparative analysis of the criminal law regarding the 

liability for the activity of mercenaries from different states of the world, both those belonging to the common 

law system (USA, England) and those belonging to the continental law system (France, Germany, Poland, 

Spain), reflecting the way in which the rules of international law regarding mercenary were transposed into 

the internal laws of the respective states, as well as the specific provisions of national law with regard to the 

examined criminal offense. 

 

Introducere. Actualmente, una dintre cele mai periculoase ameninţări la adresa suveranităţii statelor 

şi a securităţii populaţiei acestora o constituie infracţiunea cunoscută la nivel mondial sub denumirea de 

mercenariat, iar în legislaţia Republicii Moldova aceasta fiind consacrată la articolul 141 al Codului Penal – 

„Activitatea mercenarilor”. 

Făcând o incursiune în istoria acestui fenomen, constatăm că, de-a lungul anilor, mercenarii au fost 

percepuţi, în primul rând, ca fiind un grup de cetăţeni ai diferitor state, profesionişti, experţi în arta militară, 

care erau permanent gata să lupte în schimbul unei anumite recompense materiale. Însă, aşa-numiţii 

„angajatori” nu au fost întotdeauna capabili să răsplătească serviciile mercenarilor după finalizarea 

ostilităţilor şi, prin urmare, detaşamentele de mercenari recurgeau la jefuirea fără milă a aşezărilor umane 

care le nimereau în cale, astfel încât să nu rămână neremuneraţi. Desigur că, o astfel de atitudine faţă de 

teritoriile acaparate a avut consecinţe nefaste pentru mercenarii care erau capturaţi în prizonierat, aceştia fiind 

trataţi cu o cruzime deosebită comparativ cu soldaţii care făceau parte din miliţiile statale. Această practică 

consacrată istoric rămâne a fi relevantă, într-un anumit mod, inclusiv în prezent, fiind reflectată prin definirea 

mercenarilor ca „combatanţi ilegali” sau membri ai bandelor armate, ceea ce are ca rezultat urmărirea penală 

a acestora în conformitate cu legislaţia internă a statului care i-a reţinut. 

Însă, în pofida atitudinii negative faţă de activitatea mercenarilor, autorităţile statului, ai căror cetăţeni 

au fost recrutaţi în rândurile mercenarilor, practic niciodată nu au acordat atenţia necesară acestei probleme, 

cu excepţia cazurilor în care acţiunile părţii care recruta mercenari erau îndreptate direct împotriva statului 

respectiv, ceea ce, de fapt, constituie una dintre principalele provocări în practica de combatere a activităţii 

mercenarilor. 

În prezent, problema activităţii mercenarilor capătă o relevanţă tot mai mare, în special datorită 

conflictelor armate contemporane din Ucraina, Siria, Libia, Irak, Republica Centrafricană etc. 

Astfel, în baza celor relatate anterior, este necesar de menţionat că, obiectul cercetării prezentului 

articol ştiinţific îl constituie stabilirea şi punerea în aplicare a răspunderii penale pentru activitatea 

mercenarilor în conformitate cu legislaţia penală a diferitor state. 

                                                             
1 Doctorand, Academia „Ştefan cel Mare” Ministerul Afacerilor Interne. 

 



Rezultate obţinute şi discuţii. Necesitatea stabilirii pedepselor penale pentru activitatea mercenarilor 

a fost declarată pentru prima dată în Rezoluţia Adunării Generale a ONU nr. 31/34 din 30 noiembrie 1976. 

Anume acest document a subliniat că practica utilizării mercenarilor constituie o infracţiune, iar mercenarii 

sunt, de fapt, nişte infractori. Prin rezoluţia nominalizată s-a recomandat statelor-membre ONU să adopte legi 

interne care să incrimineze astfel de acte precum recrutarea, finanţarea, instruirea şi facilitarea tranzitului de 

mercenari pe teritoriul lor. La rândul lor, statele s-au angajat să interzică nu doar utilizarea, ci şi recrutarea, 

instruirea şi aprovizionarea mercenarilor pe teritoriile lor, precum şi să îi tragă la răspundere pe cei 

responsabili de astfel de acte. Rezoluţia celei de-a 44-a sesiuni a Adunării Generale a ONU, prin care a fost 

adoptată Convenţia internaţională împotriva recrutării, utilizării, finanţării şi instruirii mercenarilor, a 

accentuat că răspunderea pentru activitatea mercenarilor ca infracţiune cu caracter internaţional trebuie 

stabilită în legislaţia internă a statelor care au semnat acest act juridic internaţional.  

În general, la etapa actuală, legiuitorii din majoritatea statelor consideră că aducerea în concordanţă a 

actelor normative naţionale cu normelor de drept internaţional este absolut necesară. De menţionat că, deși 

din anumite motive o normă de drept internaţional nu a fost transpusă în legislaţia penală naţională, în 

majoritatea statelor normele respective au aplicabilitate directă. 

Totuşi, nu toate statele au acceptat cerinţele stabilite la nivel internaţional privind necesitatea 

incriminării şi instituirii răspunderii penale pentru activitatea mercenarilor. Totodată, în legislaţia statelor 

care au implementat aceste prevederi, persistă anumite diferenţe în perceperea esenţei activităţii 

mercenarilor. Problema se complică inclusiv prin faptul că principalele sisteme de drept din lume tratează în 

mod diferit anumite chestiuni juridice private. Cert este că, în ultima perioadă se răspândeşte din ce în ce mai 

mult opinia potrivit căreia diverse sisteme de drept penal au, de fapt, mult mai multe aspecte în comun decât 

divergenţe [14, p. 37]. 

Respectiv, vă propunem să examinăm reglementarea răspunderii pentru activitatea mercenarilor în 

statele cu sistem de drept comun pe exemplul Statelor Unite ale Americii. Sistemul american de drept, 

precum şi cel anglo-saxon, se caracterizează printr-o combinaţie dintre normele de drept comun şi cele de 

drept statutar. Însă, spre deosebire de sistemul anglo-saxon de drept, în care persistă tendinţa de a menţine 

multe dintre normele, principiile şi instituţiile dezvoltate încă în Evul Mediu, sistemul american s-a orientat 

în direcţia legiferării bazate pe conceptul de flexibilitate. În virtutea acestui fapt, legea penală a Angliei nu 

cunoaşte încă reglementări privind răspunderea pentru activitatea mercenarilor. Mai mult ca atât, Anglia s-a 

opus includerii reglementărilor cu privire la activitatea mercenarilor în proiectul Codului crimelor contra 

păcii şi securităţii omenirii, motivând această decizie prin faptul că acţiunile la care se făcea referire încă nu 

au primit statutul de infracţiuni internaţionale general recunoscute. Deşi Statele Unite ale Americii au 

susţinut aceste obiecţii, totuşi le-au justificat prin faptul că răspunderea penală nu era stabilită anume pentru 

acţiunile săvârşite de înşişi mercenari, ci doar pentru recrutarea, utilizarea, finanţarea şi instruirea 

mercenarilor de către reprezentanţi ai statului şi este, în general, foarte vagă din punct de vedere juridic. În 

pofida acestui fapt, reglementarea răspunderii pentru activitatea mercenarilor figurează în legislaţia penală a 

SUA. 

La punctul 2 al articolului 6 din Constituţia SUA este prevăzut că „toate tratatele încheiate sau care 

vor fi încheiate sub autoritatea Statelor Unite vor forma legea supremă a ţării” [10]. Dar, însăşi statul nu 

întotdeauna are o atitudine corectă privind respectarea normelor de drept internaţional. Această situaţie este o 

consecinţă a dualismului juridic, format din motiv că „problema delimitării competenţei federaţiei şi 

competenţei statelor nu este soluţionată în mod corespunzător, deşi se întreprind acţiuni în acest sens” [15, 

p. 40]. Cu toate acestea, titlul 18 din Codul Statelor Unite, care reprezintă, în esenţă, legea penală a SUA, 

conţine capitolul 45 „Relaţii internaţionale”, care la §959 conţine reglementări cu privire la încadrarea în 

serviciul unui stat străin. La punctul (a) din paragraful respectiv este stipulat că: „persoana care, aflându-se 

pe teritoriul Statelor Unite, se încadrează personal în serviciu sau recrutează ori încurajează alte persoane 

să se încadreze într-un astfel de serviciu sau, încălcând jurisdicţia Statelor Unite, are intenţia de a se 

încadra în serviciul oricărui conducător, stat, colonie, regiune sau popor, în calitate de soldat sau marinar 

pe o navă militară sau privată, se pedepseşte...” [6]. 



Din textul normei invocate anterior, reiese că legea penală din SUA a preluat prevederile Convenţiei 

internaţionale împotriva recrutării, utilizării, finanţării şi instruirii mercenarilor în partea ce se referă la 

definirea noţiunii de „mercenar”. 

La punctul (b) din acelaşi paragraf se conţine o excepţie care prevede că „dispoziţiile prezentului 

paragraf nu se aplică cetăţenilor oricărei ţări care se află în război cu o ţară cu care Statele Unite sunt în 

război, cu condiţia că cetăţenii un astfel de stat străin nu recrutează şi nu instigă cetăţenii Statelor Unite să 

se încadreze în serviciul unui stat străin...” [6]. 

Adiţional, este necesar de menţionat că, legea penală federală a SUA privind răspunderea pentru 

activitatea mercenarilor are un caracter represiv accentuat în raport cu reglementările similare ce se conţin în 

legislaţia penală naţională a altor state. De exemplu, legea penală a Federaţiei Ruse stabileşte răspunderea 

doar pentru participarea mercenarului în cadrul conflictului armat sau acţiunilor militare, pe când legislaţia 

americană, aşa cum decurge din textul normei invocate anterior, stabileşte răspunderea inclusiv doar pentru 

încadrarea în serviciu, adică pentru acţiuni care constituie, de fapt, pregătirea pentru comiterea unor astfel de 

fapte. 

În statele cu sistem de drept continental, tratatele şi obligaţiile internaţionale care au intrat în vigoare 

pentru acestea sunt incluse, de regulă, în sistemul de drept intern în baza constituţiilor acestor ţări. 

Astfel, la articolul 25 din Constituţia Germaniei este prevăzut în mod expres că „normele de drept 

internaţional public sunt parte integrantă a legislaţiei federale”, precum şi „prevalează asupra legilor şi 

creează direct drepturi şi obligaţii pentru locuitorii Federaţiei” [8]. Pentru a asigura concordanţa dintre 

legislaţia naţională şi normele de drept internaţional, în capitolul V „Infracţiuni contra apărării naţionale” din 

Codul penal german a fost inclusă secţiunea 109h „Recrutarea pentru serviciul în cadrul forţelor armate 

străine” cu următorul conţinut: 

„(1) Oricine recrutează, în interesul unui stat străin, un cetăţean german pentru serviciul militar într-

o organizaţie militară sau paramilitară sau îl aduce recrutorilor acestei organizaţii sau pentru serviciul 

militar într-o astfel de organizaţie, va fi pedepsit... 

(2) Tentativa va fi pedepsită” [3]. 

Este necesar de menţionat că, doctrina penală germană consideră că activitatea mercenarilor atentează 

în principal la securitatea militară a statului. 

Totodată, Codul penal german nu corespunde prevederilor Convenţiei internaţionale împotriva 

recrutării, utilizării, finanţării şi instruirii mercenarilor, din următoarele considerente: 

- nu indică faptul că această componenţă de infracţiune este o manifestare a activităţii mercenarilor, 

probabil pentru că acest fapt este incontestabil; 

- extinde conceptul de „mercenar” doar în privinţa cetăţenilor Germaniei, reducând astfel în mod 

semnificativ aplicabilitatea reglementărilor internaţionale; 

- nu prevede răspunderea pentru utilizarea, finanţarea şi instruirea mercenarilor, fapte care nu sunt 

mai puţin periculoase din punct de vedere social; 

- nu stabileşte caracterul ilegal al participării mercenarului în cadrul unui conflict armat sau la acţiuni 

militare; 

- nu există nici o obligaţie privind urmărirea penală a unei persoane care emite un ordin de a comite 

acţiunile incriminate de normele de drept internaţional. 

Concomitent, într-una dintre acţiunile care alcătuiesc latura obiectivă a componenţei de infracţiune 

nominalizată, Codul penal german interpretează pe larg reglementările internaţionale. Spre deosebire de 

prevederile actelor normative internaţionale, acesta extinde răspunderea penală asupra celor care aduc 

persoanele la recrutori. De asemenea, Codul penal german instituie răspunderea penală pentru tentativă în 

cazul infracţiunii de activitatea mercenarilor. 

De asemenea, este necesar de remarcat faptul că, răspunderea penală nu intervine în cazul recrutării 

pentru participare la un conflict armat sau acţiuni militare (aşa cum este prevăzut de actele normative 

internaţionale), ci pentru recrutarea în serviciul militar, în general, în interesul unui stat străin. Respectiv, în 

această privinţă, apare o întrebare logică: „Cum în Germania va fi soluţionată problema tragerii la răspundere 

penală a unei persoane care utilizează, finanţează sau instruieşte mercenari, precum şi problema tragerii la 

răspundere penală a mercenarilor pentru participarea într-un conflict armat sau în acţiuni militare?”. Se pare 



că, soluţionarea acestei probleme va fi dificilă, deoarece, aşa cum s-a menţionat deja, Codul penal german nu 

incriminează astfel de fapte. Totodată, actele normative internaţionale nu prevăd pedepse penale pentru 

comiterea acestora. Cu toate acestea, în conformitate cu Constituţia Germaniei, răspunderea pentru faptele 

respective ar trebui să survină. 

De menţionat că, în conformitate cu regula generală existentă pentru statele-membre ale Uniunii 

Europene, în acele state în care legislaţia internă nu prevede posibilitatea soluţionării conflictelor între 

normele juridice interne şi cele internaţionale, această lacună este completată de Curtea de Justiţie a Uniunii 

Europene, prin decizia căreia nu este stabilită doar prioritatea, ci şi aplicabilitatea directă a legislaţiei 

comunitare în cazul existenţei unor norme contradictorii în legislaţia naţională, inclusiv cea constituţională şi 

penală, a statului-membru al UE. 

Prevederi similare sunt cuprinse şi în articolul 96 din Constituţia Spaniei: „Tratatele internaţionale, 

încheiate în mod valid şi odată publicate oficial în Spania, fac parte din dreptul intern” [7]. 

Remarcăm că, Codul penal al Spaniei nu conţine, de fapt, componenţa infracţiunii activitatea 

mercenarilor, dar, conţine prevederi care înlătură orice contradicţii cu normele de drept internaţional şi 

constituie un exemplu elocvent de aplicare directă a reglementărilor normative internaţionale.  

Respectiv, în titlul XXIV „Infracţiuni împotriva comunităţii internaţionale” din Codul penal al 

Spaniei se conţine capitolul III „Infracţiuni împotriva persoanelor şi bunurilor protejate în caz de conflict 

armat”, care cuprinde articolul 614 cu următorul conţinut: „Cel care, în timpul unui conflict armat, comite 

sau ordonă să se comită orice încălcare sau acţiune contrară prevederilor tratatelor internaţionale la care 

Spania este parte şi referitoare la desfăşurarea ostilităţilor, protecţia răniţilor, bolnavilor şi naufragiaţilor, 

tratamentul faţă de prizonierii de război, protecţia persoanelor civile şi protecţia bunurilor culturale în 

timpul conflictelor armate, se pedepseşte...” [2]. 

Prevederea citată constituie o normă care completează toate posibilele lacune din capitolul respectiv 

al Codului penal al Spaniei şi înlătură orice contradicţii cu normele de drept internaţional. Însă, potrivit unor 

autori [13, p. 28-29], chiar şi această normă creează premise pentru un cadru normativ lacunar. 

În acest context, cea mai clară reglementare a aplicării dreptului internaţional ca izvor de drept pentru 

legislaţia internă este caracteristică articolului 55 din Constituţia Franţei: „După publicare, tratatele sau 

acordurile legal ratificate sau aprobate prevalează asupra legilor, sub rezerva aplicării fiecărui tratat sau 

acord de către cealaltă parte” [9]. Totuşi, în pofida existenţei unei astfel de prevederi în Constituţia Franţei, 

încă mai persistă un şir de probleme asociate cu reglementarea activităţii mercenarilor în legislaţia penală 

franceză. 

Astfel, Cartea a IV-a „Despre crime şi delicte împotriva naţiunii, statului şi ordinii publice” din Codul 

penal francez, conţine capitolul II „Despre alte atingeri aduse instituţiilor Republicii sau integrităţii 

teritoriului naţional”. Acest capitol include, la rândul său, secţiunea 3 „Despre uzurparea comandamentului, 

recrutarea forţelor armate şi instigarea la autoînarmare ilegală”, care cuprinde două articole importante ce se 

referă în mod direct la activitatea mercenarilor. 

Articolul 412-7 punctul 2 prevede că: „Se pedepseşte ... fapta prin care se recrutează forţe armate, 

fără ordinul sau autorizaţia autorităţilor legale” [4]. Această normă se referă, fără dubii, la recrutarea de 

persoane pentru a crea forţe armate. Însă, legiuitorul nu indică cetăţenia şi domiciliul permanent al 

persoanelor recrutate ca semne obligatorii ale componenţei de infracţiune. Prin urmare, subiecţi ai infracţiunii 

în cauză pot fi atât cetăţenii francezi sau apatrizii care au domiciliu permanent pe teritoriul Franţei, cât şi 

cetăţenii străini şi apatrizii care nu au domiciliu permanent pe teritoriul Franţei. În consecinţă, putem afirma 

că a doua categorie de persoane sunt mercenari, iar norma în sine reglementează unul dintre componenţele de 

infracţiune a activităţii mercenarilor. 

În ceea ce priveşte articolul 412-8 din Codul penal francez, acesta prevede că: „Instigarea la 

autoînarmare împotriva autorităţii Statului sau împotriva unei părţi din populaţie, se pedepseşte...” [4]. 

Iniţial, se creează impresia că normă menţionată o dublează pe cea citată anterior. Totuși, diferenţa dintre 

aceste două prevederi este că recrutarea şi instigarea au sensuri juridice diferite, fiind incriminate în mod 

separat. 

O altă reglementare din Codul penal francez care poate fi atribuită activităţii mercenarilor este 

stipulată la articolul 413-1 din secţiunea 1 „Despre atingeri aduse securităţii forţelor armate şi zonelor 



protejate de interes pentru apărarea naţională” a capitolului III „Despre celelalte atingeri aduse apărării 

naţionale”, care prevede că: „Fapta prin care, în vederea subminării apărării naţionale, se provoacă militarii 

ce aparţin forţelor armate să treacă în serviciul unei puteri străine se pedepseşte...” [4]. Acest articol 

specifică componenţa trupelor de mercenari – aceştia pot fi doar militari, aparţinând forţelor armate franceze. 

În consecinţă, pentru a califica această infracţiune drept activitatea mercenarilor, este necesar ca aceste 

persoane să fie recrutate pentru a participa într-un conflict armat la care Franţa nu este parte. 

De menţionat că, anume aceste trei articole examinate reglementează răspunderea penală în Franţa 

pentru activitatea mercenarilor. Dar, cu regret, analiza comparativă a normelor de drept internaţional privind 

răspunderea pentru activitatea mercenarilor şi articolelor din Codul penal francez menţionate anterior ne 

demonstrează că există discrepanţe considerabile între acestea. 

În rezultat, apar un şir de întrebări pentru care actuala legislaţie penală franceză nu poate oferi 

răspunsuri. Deşi Constituţia Franţei menţionează despre prevalarea normelor de drept internaţional faţă de 

cele naţionale, soluţionarea acestor probleme în conformitate cu reglementările internaţionale este imposibilă, 

întrucât acestea nu prevăd pedepse pentru comiterea faptelor ilegale. 

Astfel, multe dintre cele mai recent adoptate legi penale ale statelor cu sistem de drept continental 

prevăd posibilitatea aplicării directe a normelor internaţionale de drept penal. De exemplu, articolul 5 din 

Codul penal al Poloniei stabileşte limitele privind aplicarea legislaţiei penale poloneze. Respectiv, aceasta nu 

se aplică atunci când „tratatele internaţionale la care Republica Polonia este parte prevăd altfel” [5]. 

Cu toate acestea, Codul penal al Poloniei conţine reglementări cu privire la activitatea mercenarilor. 

Deşi noţiunea de „mercenar” lipseşte în legislaţia penală poloneză, totuşi, articolele 141 şi 142 din Codul 

penal al Poloniei se referă anume la mercenariat. Aceasta rezultă dintr-o analiză comparativă a articolelor 

menţionate supra şi a normelor de drept internaţional privind activitatea mercenarilor. 

În particular, articolul 141 din Codul penal al Poloniei stabileşte următoarele: 

„§1. Persoana care, fiind cetăţean polonez, acceptă îndatoriri militare într-o armată străină sau o 

organizaţie militară străină fără consimţământul autorităţii competente, se pedepseşte... 

§2. Persoana care, fiind cetăţean polonez, acceptă obligaţii într-un serviciu militar interzis de dreptul 

internaţional, se pedepseşte... 

§3. Nu săvârşeşte infracţiunea prevăzută în §1 un cetăţean polonez care este şi cetăţean al unei alte 

ţări, dacă locuieşte pe teritoriul acesteia şi îşi desfăşoară serviciul militar acolo.” [5]. 

Norma nominalizată este completată, în conformitate cu cerinţele dreptului internaţional, cu 

prevederile articolului 142 din Codul penal al Poloniei, după cum urmează: 

„§1. Persoana care, contrar prevederilor legii, recrutează cetăţeni polonezi sau străini care locuiesc 

în Republica Polonă în serviciul militar într-o armată străină sau într-o organizaţie militară străină, se 

pedepseşte... 

§2. Persoana care recrutează cetăţeni polonezi sau străini care locuiesc în Republica Polonă pentru 

a servi într-un serviciu militar interzis de dreptul internaţional sau care plăteşte, organizează, antrenează 

sau utilizează un asemenea serviciu, se pedepseşte...” [5]. 

Respectiv, în partea ce se referă la stabilirea răspunderii penale pentru activitatea mercenarilor, 

legislaţia penală poloneză este practic totalmente în concordanţă cu reglementările internaţionale, comparativ 

cu alte legi penale ale statelor europene. În Codul penal al Poloniei, la calificarea activităţii mercenarilor şi a 

semnelor componenţei de infracţiune, există trimiteri directe la normele de drept internaţional. Remarcăm că, 

legiuitorul polonez nu explică pentru care serviciu anume este interzisă recrutarea, finanţarea şi instruirea 

cetăţenilor polonezi, în care serviciu anume este interzisă utilizarea cetăţenilor polonezi şi din care organizaţii 

anume le este interzis cetăţenilor polonezi să facă parte. Într-aşa mod, se face conecţiune cu dreptul 

internaţional: legea se referă la orice serviciu militar interzis de actele normative internaţionale. Este necesar 

de menţionat că, în acest caz, există o percepţie extinsă a activităţii mercenarilor decât cea prevăzută în 

dreptul internaţional. Însă, în acest fel, Codul penal al Poloniei asigură includerea în legislaţia naţională a 

unui spectru mai larg de reglementări internaţionale, inclusiv celor care nu se referă în mod direct la 

activitatea mercenarilor. 

O anumită extindere a aplicabilităţii normelor juridice are loc şi atunci când se stabileşte caracterul 

ilegal al acţiunii de acceptare a îndatoririlor în cadrul unei armate străine, unei organizaţii militare străine sau 



unui serviciu militar interzis de dreptul internaţional. Normele de drept internaţional reglementează stabilirea 

răspunderii doar în cazul participării mercenarului la un conflict armat sau la acţiuni militare, iar simplul 

consimţământ privind participarea la organizaţiile enumerate anterior nu formează componenţele de 

infracţiune formulate în Convenţia internaţională împotriva recrutării, utilizării, finanţării şi instruirii 

mercenarilor. O extindere a aplicabilităţii normelor de drept internaţional cu privire la activitatea 

mercenarilor îl constituie şi referinţa la organizarea unei astfel de activităţi infracţionale, deoarece în dreptul 

internaţional se recunoaşte doar caracterul infracţional al unor astfel de acţiuni precum: recrutarea, utilizarea, 

finanţarea şi instruirea mercenarilor. 

Nu în ultimul rând, este necesar de menţionat că, unele state, inclusiv Olanda (unde se află sediul mai 

multor organizaţii internaţionale, printre care şi Curtea Internaţională de Justiţie a ONU), au considerat ca 

nefiind obligatorie instituirea în legislaţia naţională a unor reglementări privind activitatea mercenarilor. 

Statele respective consideră că nu este necesară adoptarea unor legi speciale care ar reglementa anumite 

aspecte juridico-penale cu privire la activitatea mercenarilor, deoarece există acte normative internaţionale în 

vigoare care deja reglementează aceste aspecte [1]. În acest caz, normele de drept internaţional ce se referă la 

activitatea mercenarilor ar trebui să fie puse în aplicare direct, fără a se face vreo referinţă, în acest sens, în 

legislaţia penală naţională. 

Aşadar, se poate susţine că cea mai reuşită reglementare a răspunderii penale pentru activitatea 

mercenarilor este reflectată în Codul penal al Spaniei şi Codul penal al Poloniei.  

Concluzii: Rezumând toate cele relatate anterior, considerăm că, reglementarea normativă a activităţii 

mercenarilor în forma actuală nu este în măsură să suprime dezvoltarea rapidă a acestui fenomen infracţional, 

care s-a intensificat în ultimele decenii. Astfel, statele nu au dezvoltat încă o poziţie comună care vizează 

prevenirea/combaterea eficientă şi interzicerea completă a activităţii mercenarilor în toate manifestările sale, 

iar Convenţia internaţională împotriva recrutării, utilizării, finanţării şi instruirii mercenarilor, elaborată 

anume în scopul unificării şi uniformizării legislaţiei privind activitatea mercenarilor, a fost semnată şi 

ratificată de un număr insuficient de state pentru a influenţa în mod real situaţia actuală din lume. 

Astfel, analiza legislaţiei penale din diferite state, atât cu sistem de drept comun, cât şi cu sistem de 

drept continental, ne permite să concluzionăm că activitatea mercenarilor este recunoscută de majoritatea 

statelor ca fiind o infracţiune separată, care atentează la pace, securitatea omenirii şi relaţiile sociale privind 

regulile internaţionale de ducere a războiului. Totuşi, legislaţia penală a unor astfel de state conţine diferenţe 

atât în definirea noţiunii de mercenar, cât şi în reglementarea componenţei de infracţiune cu referire la 

activitatea mercenarilor, precum şi în perceperea obiectului infracţiunii respective. 

În opinia noastră, cea mai eficientă soluţie pentru problemele existente în aceste state ar fi aducerea în 

concordanţă a legislaţiei penale naţionale în conformitate cu normele de drept internaţional, fapt despre care 

vorbesc inclusiv juriştii occidentali. 
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VĂ ROG (dacă este posibil de inclus) PE COPERTA DIN SPATELE CĂRȚII – CITATUL 

ȘI CLEPSIDRA: 

 Cărțile sunt cei mai tăcuți și constanți prieteni; sunt cei mai accesibili și înțelepți 

consilieri și cei mai răbdători profesori. 
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