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SECURITATEA INOVAȚIONALĂ – ELEMENT  
DE BAZĂ AL SECURITĂȚII NAȚIONALE  

LA ETAPA CONTEMPORANĂ

Aurelian LAVRIC1

INNOVATIONAL SECURITY – A KEY ELEMENT OF THE NATIONAL  
SECURITY AT THE CURRENT STAGE

The innovational security is a key element of the national security at the current stage, 
covering all the security sectors: economic, environmental and, certainly, the military 

one. During the historical period of knowledge society development, it is crucial for each self-
respecting country to develop the new innovative technologies providing the economic ad-
vantage – an important element in national security. Unfortunately, political decision-makers 
of the Republic of Moldova do not pay sufficient attention to the innovational security. It is 
important to be aware of the innovational security concept, to elaborate and implement the 
specific Strategy of innovational approaches development in all fields. 

Keywords: innovational security, economic security, military security, national security, 
high tech, war, geopolitics, Republic of Moldova. 

INTRODUCERE

Importanța dimensiunii inovaționale 
a securității naționale, în contextul 

securității economice, este tot mai acut 
conștientizată de conducerile politice ale 
statelor contemporane ale unor popoare 
demne, care vor să fie respectate în actu-
alul context internațional (care vor să fie 
subiecți, nu obiecte ale geopoliticii). De 
fapt, profilul internațional al unei țări se 
definește în funcție de nivelul de dezvol-
tare economică pe care l-a atins. Compo-
nenta inovațională a securității economice, 
respectiv naționale, desigur nu este nouă. 
Cu referire la perioada Războiului Rece –  
a sistemului internațional bipolar – fostul 
prim-ministru al României, actualul profe-
sor universitar Adrian Năstase scria: „Răz-
boiul Rece a fost un fenomen complex și, 
practic, fără precedent în istorie, pentru 
că, tocmai din cauza polarizării ideologice, 
câmpurile sale de luptă au cuprins întreaga 
sferă a activității umane, nu doar aspectele 

sale militare. Inovația tehnologică, cultura, 
arta, muzica, filmul, moda au fost tot atâtea 
fronturi de luptă în acest război atipic. De 
aici și dificultatea definirii criteriilor de vic-
torie sau a strategiilor de ieșire din război” 
[1, p. 311]. Sfera inovațională – ca și câmp 
de luptă între marii actori geopolitici – este 
cu atât mai mult avută în vedere la etapa 
contemporană, când competiția între po-
lii internaționali de putere devine tot mai 
acerbă, iar vechile rivalități, în speță între 
Washington și Moscova, au fost resuscita-
te, mai ales după discursul președintelui 
Rusiei Vladimir Putin la conferința asupra 
securității de la München, din 2007. 

Așadar, mediul actual regional și global 
de securitate este unul competitiv, carac-
terizat de contradicții și chiar confruntări 
între poli de putere, în contextul trecerii de 
la sistemul unipolar de securitate (stabilit 
după încheierea Războiului Rece) la cel 
multipolar, în care câțiva centri de putere 
s-au afirmat deja plenar alături de Washin-
gton: Pekin și Moscova.

1   Aurelian LAVRIC, doctor în istorie, conferențiar universitar, Centrul de Apărare și Studii Strategice de Securitate, Aca-
demia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”.
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Cu toate că în lume, în statele dezvol-
tate, demult a fost conștientizată însemnă-
tatea securității inovaționale în contextul 
securității naționale (în particular fiind 
vorba de dezvoltarea de tehnologii care să 
susțină sectoarele securității militare și pe 
cel al securității economice), până în pre-
zent, în Republica Moldova, nu i-a fost 
acordată atenția necesară acestui concept, 
cu unele mici excepții [2]. 

SECURITATEA INOVAȚIONALĂ – 
REPERE TEORETICE

Există mai multe definiții ale fenomenu-
lui securității inovaționale (SI). Este foarte 
clar că SI este parte integrantă a securității 
economice. Statele supraviețuiesc în măsura 
în care sunt solvabile. Cele insolvabile sunt 
o povară pentru comunitatea internațională 
și este probabil ca, la un moment dat, da-
torită vulnerabilităților multiple și enorme, 
aceste state să dispară, prin integrarea în alte 
state, cu capabilități financiare, logistice, 
administrative ș.a. Securitatea inovațională 
se înscrie într-o arie tematică mai largă, co-
nexă cu noțiuni ca societatea cunoașterii 
(noțiune care pare să o înlocuiască pe cea 
a societății informaționale, societate post-
industrială, economia hightech (a tehnolo-
giilor înalte), digitalizare, transfer tehnolo-
gic, securitate cibernetică ș.a. Componenta 
inovațională este strâns legată de fiecare 
dintre elementele tipologiei războaielor: 1) 
informațional, 2) cibernetic, 3) economic, 
4) diplomatic și intelligence, 5) militar.      

Există diverse abordări teoretice ale 
conceptului securitate inovațională. În lu-
crarea sa „Securitatea națională a Repu-
blicii Moldova”, autorul belarus V. A. Sa- 
kovici s-a referit la respectivul concept 
din mai multe aspecte. În capitolul „Secu- 
ritatea științifico-tehnologică”, autorul men- 
ționează că în societatea contemporană, 
printre altele, știința este chemată să fie 
„o sursă a reînnoirii tehnice inovaționale 
și a creșterii economice; o temelie pentru 

crearea și susținerea competitivității glo-
bale a economiei naționale; o platformă 
pentru construirea sistemului inovațional 
național” [3, p. 336-337]. Dând o definiție 
conceptului în cauză, Sakovici notează: 
„Sfera inovațională reprezintă un nucleu 
al schimbărilor structurale în orice sistem 
economic, iar caracteristicile acestei sfere 
determină viteza și calitatea transformări-
lor economice. Analiza dezvoltării globale 
scoate în evidență faptul că nivelul de dez-
voltare a științei unei țări în lumea contem-
porană servește ca factor determinant al 
dezvoltării inovaționale și al competitivității 
economiei sale. Mai mult decât atât, s-a ob-
servat o interdependență directă între capa-
citatea unei națiuni de a produce și imple-
menta inovații în activitatea economică și 
abilitatea de a concura pe piețele mondiale 
[3, p. 337-338]. Sakovici a abordat securi-
tatea inovațională în contextul securității 
științifico-tehnice, pe care a definit-o ast-
fel: „aceasta este starea potențialului de 
producție, științifico-tehnic și educațional, 
care asigură posibilitatea realizării interese-
lor naționale ale țării în sfera de producție și 
în cea științifico-tehnică” [3, p. 339]. 

SECURITATEA INOVAȚIONALĂ  
LA ETAPA CONTEMPORANĂ

Este cunoscut faptul că, la etapa con-
temporană, confruntarea între actorii geo-
politici a căpătat noi forme, fără precedent 
în istoria umanității, inclusiv în domeniul 
militar. Acest lucru a fost posibil datori-
tă dezvoltării tehnologiilor – a sistemelor 
moderne, sofisticate, de armament și echi-
pamente militare ș.a. Într-o carte editată 
pentru prima dată încă în 1968, cercetătorul  
american de la Universitatea Harvard, Karl 
W. Deutsch, scria: „Cel mai îndepărtat loc de 
pe glob în raport cu un altul poate fi atins 
în mai puțin de două zile de zbor cu un avi-
on cu reacție. O rachetă balistică poate par-
curge această distanță în cca 40 de minute. 
Comunicațiile internaționale, care o perioadă  
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destul de îndelungată s-au limitat la acelea 
fără fir (fără imagine), se bazează în prezent 
pe echipamente TV (cu sunet și imagine), 
fiind retransmise prin intermediul centurii 
de sateliți de telecomunicații geostaționari. 
(Sateliții de spionaj, dotați cu camere de luat 
vederi performante, au ajuns pe «noi culmi 
tehnologice» atât din punctul de vedere al 
altitudinii de poziționare, cât și din acela al 
sofisticării tehnologice)” [4, p. 2]. De atunci 
tehnologiile au evoluat și mai mult. 

De fapt, în prezent, recurgerea la con-
fruntarea militară este ultima soluție, pe 
care decidenții politici o țin în rezervă cât 
se poate de mult, recurgând la ea în ultimă 
instanță, înainte însă utilizând celelalte me-
tode pe care le au la dispoziție. În present, 
abordarea specialiștilor este cea a proiectării 
războiului asimetric: acționarea conform 
principiului după care o parte implicată 
într-un război trebuie să reușească înde-
plinirea obiectivelor cu forțe mai puține, 
dar calitativ superioare. În această ecuație, 
componenta tehnică – armamentul și echi-
pamentul – desigur că face diferența. Sta-
tele avansate pun accentul pe antrenarea 
unor forțe pentru operații speciale (Special 
Operations Forces – SOF), care se constitu-
ie atât din analiști cu gândire neordinară – 
inovațională, capabili să identifice soluții la 
cele mai diverse probleme de securitate, cât 
și din executanți – militari profesioniști bine 
antrenați și dotați cu echipamente moderne. 

Și totuși, în prezent, confruntarea dintre 
rivalii geopolitici se desfășoară în primul 
rând în spațiul virtual/cibernetic. Spațiul 
virtual a devenit în prezent o dimensiune 
de confruntare a actorilor geopolitici. Ca-
pacitatea de a scoate din funcțiune, prin 
atacuri cibernetice, infrastructura critică 
[5] a statului inamic – sistemul de alimenta-
re cu energie (centrale producătoare/gene-
ratoare de energie: atomice, termoelectrice, 
hidroelectrice), sistemele de comunicații 
(internet, telefonie mobilă, telefonie fixă), 

dar și infrastructura transporturilor: ae-
roporturi militare și civile, porturi mari-
time și fluviale, de asemenea, depozite de 
muniții și armament, uzine producătoare 
de armament și echipamente militare etc.

Evoluția manifestării rivalilor geopoli-
tici în confruntarea militară sau, mai nou, 
nonmilitară în diversele spații poate fi pre-
zentată astfel: terestru –›acvatic –›aerian 
–›cosmic –›virtual/cibernetic. În prezent, 
actorii geopolitici care dispun de tehnolo-
gii avansate utilizează stațiile menționate, 
cu prioritate, în ordine inversă. 

Aspectul inovațional se referă la dezvol-
tări în domeniul armelor de distrugere în 
masă: arma atomică – armament nuclear 
(capacitatea de a-l produce și folosi, dar și 
capacitatea de a produce sisteme de lansare 
a rachetelor purtătoare de bombe atomice, 
dezvoltarea de rachete balistice, cu capa-
citate de a transporta încărcătura nuclea-
ră ș.a.), arma biologică (inclusiv genetică: 
proliferarea OMG-urilor), arma chimică, 
arma psihologică (care utilizează războiul 
informațional – utilizarea propagandei, de- 
zinformării, intoxicării, manipulării ș.a.), și 
nu în ultimul rând armament performant 
pentru războiul convențional – clasic: rache-
te cu rază medie și mare de acțiune (care să 
poată fi lansate de pe sol, din aer – avioa-
ne militare [bombardiere], din apă – de pe 
submarine și nave militare), drone cu ca-
pacitate de transportare a explozibilului ș.a. 
Futurologii prezintă scenarii în care, într-
un viitor nu atât de îndepărtat, războiul va 
fi purtat de roboți, conduși de inteligență 
artificială, oamenii monitorizând la pupi-
trul de comandă și intervenind în situații 
excepționale. Țările care vor reuși să dez-
volte asemenea sisteme vor putea să se afir-
me ca actori viabili și respectabili pe arena 
internațională. 

Chiar și în prezent, în confruntări mi-
litare în care sunt implicate superputerea 
americană sau puteri regionale ca Rusia, 
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accentul nu se mai pune atât pe folosirea de 
tehnică militară de câmp, de exemplu – a 
tancurilor și mașinilor blindate (cu toate că 
și acestea devin tot mai performante), ac-
centul nu se pune pe utilizarea unor efecti-
ve numeroase de forță umană în teatrul de 
război, ci pe utilizarea de rachete care lovesc 
de la distanță: aer – sol (cu utilizarea de avi-
oane de luptă – bombardiere moderne), in-
clusiv intercontinentale: sol – sol, apă (nave 
militare, inclusiv submarine) – sol ș.a. Ceea 
ce contează în primul rând când se recurge 
la componenta militară este puterea de foc 
de care dispune o armată. Rusia a demon-
strat că are capacități moderne în timpul 
operațiilor militare din Siria, în ultimii ani, 
unde a lovit ținte la sol pe teritoriul sirian 
prin utilizarea aviației militare, dar și de pe 
nave militare din Marea Caspică, aflate la 
o distanță de sute de km depărtare. Prin-
tre ultimele dezvoltări în acest sens, puse 
în aplicare mai ales de armata americană în 
Orientul Mijlociu, sunt dronele dotate cu 
explozibil, detonat la ținte de la sol. Obiec-
tivul primar al acțiunilor militare la etapa 
contemporană este anihilarea puterii de foc 
a inamicului, iar prin aceasta – eliminarea 
sa din joc.  

Pentru dezvoltarea unor asemenea ca- 
pacități, statele cu conduceri politice res-
ponsabile organizează baza științifico-
tehnică a țării, structura unor institute de 
cercetare. Într-un asemenea stat este asigu-
rată finanțarea adecvată a proiectelor de cer-
cetare și dezvoltare a tehnologiilor înalte. În 
toate timpurile statul a fost actorul cel mai 
cointeresat în dezvoltarea capabilităților 
militare. Dezvoltările inovaționale întot-
deauna au fost folosite mai întâi în armată, 
iar apoi în sectorul civil. 

Incontestabil, tehnologiile moderne, ge- 
nerate de activitățile de cercetare inova- 
ționale, au un impact covârșitor asupra 
securității atât naționale, cât și regionale, 
precum și globale. 

SECURITATEA INOVAȚIONALĂ  
A REPUBLICII MOLDOVA

Pentru asigurarea securității inova- 
ționale a Republicii Moldova, pentru dez-
voltarea unor capacități moderne, perfor-
mante de tehnică militară, este necesară 
organizarea bazei științifico-tehnice, a 
structurii institutelor de cercetarecare ce 
activează sub egida Academiei de Științe a 
Moldovei și a universităților. Este necesară 
asigurarea unei finanțări adecvate a proiec-
telor de cercetare și dezvoltare a tehnologi-
ilor înalte. Iar realizările savanților trebuie 
să fie utilizate mai întâi în armată, iar apoi 
și în economia națională – în vederea asi-
gurării securității economice a țării (după 
modelul din SUA). Atâta timp cât conduce-
rea politică a statului nu va conștientiza ne-
cesitatea asigurării securității inovaționale 
și nu va întreprinde măsuri concrete în 
vederea asigurării ei, viitorul statului mol-
dovenesc va rămâne sub semnul întrebării.

Cu referire la Strategia națională a 
Republicii Moldova până în 2020, în do-
meniul proprietății intelectuale, Sakovici 
menționează: „Republica Moldova, pro-
gnozând în perspectivă calea dezvoltă-
rii inovaționale și modelul inovațional al 
creșterii economice, de asemenea contează 
pe faptul că cunoștințele și inovațiile vor 
deveni sursa bogăției naționale” [3, p. 338]. 
În același timp, Sakovici a făcut o descriere 
destul de obiectivă a situației reale din do-
meniul inovațional din Republica Moldova,  
drept pentru care a reieșit o discrepanță 
clară între unele documente adoptate de 
guvern și starea reală a lucrurilor. Arătând 
situația reală din perspectiva elaborărilor 
inovaționale, autorul menționează: „În anii 
de independență, în Moldova practic în to-
talitate au fost distruse întreprinderile de 
înaltă tehnologie și de facto a avut loc de-
zindustrializarea țării. Drept rezultat, după 
cum s-a menționat, producția industrială 
astăzi se fabrică de două ori mai puțin decât 
la sfârșitul anilor ‘80. Iar ceea ce se produce 
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aproape a pierdut componenta intelectuală. 
A apărut un pericol real de a pierde și partea 
care a mai rămas a potențialului științifico-
tehnic. Capătă dimensiuni îngrijorătoare 
tendința de reducere a resurselor dezvoltării 
științifico-tehnice. A fost deformată struc-
tura reproducerii societale. Scade cererea 
pentru activitățile aplicate științifice de cer-
cetare și dezvoltare experimentală și pune-
rea în aplicare a rezultatelor în producție. 
Inovațiile tehnice în industrie se realizea-
ză în principal prin achiziționarea de noi 
mașini și mecanisme. Cercetările și dezvol-
tările proprii sunt puține. Aceasta a condus 
la faptul că pozițiile Moldovei în spațiul 
tehnologic mondial s-au deteriorat ca re-
zultat al degradării economice a economiei. 
În ultimul deceniu și jumătate se observă 
o scădere considerabilă a principalilor pa-
rametri ai potențialului științifico-tehnic și 
inovațional. De mai multe ori a scăzut acti-
vitatea de invenție. Astfel, Republica Mol-
dova a intrat în secolul XXI cu un potențial 
inovațional degradat, deformat, aruncat în 
urmă cu câteva decenii” [3, p. 342].

Vasili Sakovici a formulat mai multe 
interese naționale ale Republicii Moldo-
va în sfera științifico-tehnică, propunând 
dezvoltarea durabilă a țării, bazată pe sti-
mularea și utilizarea cât se poate de largă 
a potențialului științific, științifico-tehnic 
și științifico-tehnologic, orientat spre cre-
area și implementarea unor produse, ser-
vicii și procese competitive și ecologice; 
asigurarea dezvoltării accelerate a științei 
și tehnologiilor ca temelie a dezvoltării 
durabile inovaționale a țării. „La etapa ac-
tuală economia inovațională, construită 
pe cunoștințe complet noi, poate asigura 
dezvoltarea durabilă”, precizează autorul. 
Sakovici menționează ca interes național 
al Republicii Moldova în sfera științifico-
tehnică necesitatea „formării sistemului 
național inovațional, care este considerat 
ca fiind totalitatea instituțiilor, a căror acti-

vitate este îndreptată spre generarea și difu-
zarea inovațiilor și reprezintă «un complex 
organizațional cu o ierarhie complicată, 
constând dintr-o serie de structuri speci-
alizate: funcțională, … ierarhic-spațială, 
economică, de aprovizionare cu resurse, 
instituțional-organizatorică» [6, p. 142]” [3, 
p. 343]. Sakovici insistă asupra necesității 
„formării bazelor economiei inovaționale, 
drept fundament al căreia sunt: sistemul de 
generare a cunoștințelor, folosirea pe larg 
a cunoștințelor științifice în organizarea 
muncii, management și pregătirea cadrelor, 
receptivitatea economiei la implementarea 
tehnologiilor inovaționale” [3, p. 343-344].

Vasili Sakovici a identificat mai multe 
amenințări la adresa securității naționale 
a Republicii Moldova în sfera științifico-
tehnologică (emigrarea cadrelor perfor-
mante, concurența neloială a altor state, 
neincluderea în Acordul de Asociere al 
Republicii Moldova cu UE a unei clauze 
privind accesul savanților moldoveni la 
baza experimental-tehnică a UE, altfel zis, 
accesul savanților moldoveni la tehnologi-
ile avansate europene ș.a.). Toate aceste la-
cune, probleme și amenințări (atât interne, 
cât și externe) pot fi depășite printr-o poli-
tică de stat în sferele științifico-tehnologică 
și inovațională, principalele direcții ale 
căreia autorul le-a formulat în cartea sa. 
Această politică trebuie să se sprijine pe 
principii ca: „a) recunoașterea științei și 
inovațiilor drept temelie a dezvoltării so-
cial-economice a Republicii Moldova; b) 
orientarea activității în domeniul științei 
și inovațiilor la cerințele social-economice, 
culturale și educaționale ale societății, c) 
transformarea obiectelor proprietății inte-
lectuale în produse, servicii, procese com-
petitive pe piața internă și pe cea externă; 
d) desfășurarea unei politici financiare, fis-
cale și vamale benefice în domeniul științei 
și inovațiilor; e) asigurarea interacțiunii 
științei, educației, sferelor de producție și 
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financiară; f) corespunderea activității în 
domeniul științei și inovațiilor normelor și 
principiilor internaționale” [3, p. 351]. 

Dacă autoritățile Republicii Moldova 
vor deveni conștiente de necesitatea im-
plementării recomandărilor formulate de 
diverși cercetători care au studiat problema 
asigurării inovaționale, statul moldovenesc 
ar putea ieși din criza în care s-a împotmolit.     

CONCLUZII

Securitatea inovațională este un ele-
ment de bază al securității naționale la 
etapa contemporană. Inovațiile se referă la 
toate sectoarele securității naționale: eco-
nomic, militar, politic, societal, de mediu, 
dar și alimentar, informațional, cibernetic 
ș.a. Un stat puternic, care este un subiect, 
nu un obiect al raporturilor geopoliti-
ce, va depune eforturi pentru a-și asigura  
securitatea inovațională. Suveranitatea, 
independența unui stat se sprijină pe abor-
dările inovaționale, pe dezvoltarea tehnolo-
gică. Anume componenta inovațională este 
cea care face diferența între statele lumii 
contemporane.  

De menționat că abordările inovaționale 
trebuie aplicate nu numai în domeniul teh-
nologiilor înalte (highteck), ci și în rezolva-
rea tuturor problemelor care s-au acumulat 
până în prezent – de exemplu, în Republi-
ca Moldova, în soluționarea conflictului 
transnistrean (care aparent este irezolva-
bil în sensul păstrării integrității terito-
riale a Republicii Moldova). O problemă 
de mare importanță este cea a divizării 
societății moldovenești. Pentru asigurarea 
securității societale sunt necesare abordări 
inovaționale: elaborarea unei idei naționale, 
formularea și asumarea unei misiuni regi-
onale, elaborarea și implementarea unor 
strategii de consolidare a societății în baza 
unor valori comune tuturor grupurilor en-
tice (care trebuie căutate în trecutul istoric, 
dar și în abordările politologice moderne). 

Numai prin abordări originale, inova- 
ționale, statul moldovenesc poate rezolva 
problema sa principală – cea a sărăciei ge-
neralizate (prin politici fiscale ș.a.), ceea ce 
va conduce la oprirea exodului și la reîn-
toarcerea concetățenilor plecați la muncă 
peste hotare. Desigur, gradul de dezvolta-
re a economiei naționale a unui stat este 
în strânsă legătură cu gradul de dezvoltare 
tehnologică. De aceea cercetările științifice 
în domeniul tehnologic trebuie susținute și 
stimulate de către stat, inclusiv prin acor-
darea de facilități fiscale agenților econo-
mici străini care aduc tehnologii avansate 
din străinătate sau agenților (autohtoni și 
străini) care desfășoară cercetări științifice 
pe care le implementează în țară.

Trăim într-o lume în care echilibrul eco-
logic al planetei este grav amenințat. Unele 
state dezvoltate au conștientizat pericolul 
la care a fost supus mediul înconjurător și 
desfășoară activități eficiente privind rezol-
varea tuturor problemelor care au afectat 
grav condițiile biologice de trai. În aseme-
nea state, tehnologiile, care sunt produse ca 
rezultat al inovațiilor, sunt puse în slujba asi-
gurării securității mediului. Cu regret, teh-
nologii sofisticate sunt folosite în industria 
alimentară, pentru producerea organisme-
lor modificate genetic (OMG), care sunt o 
amenințare la securitatea biologică a speciei 
umane (tehnologiile de clonare reprezintă 
un alt pericol). Această direcție a cercetărilor 
științifice arată clar că tehnologiile noi pot fi 
folosite atât în scopuri benefice, cât și în une-
le malefice, pentru obținerea unor profituri 
de către corporații transnaționale, inclusiv 
pe seama afectării sănătății populației lumii 
(consumatorilor respectivelor produse).

Securitatea militară a oricărui stat se 
axează pe buna pregătire a personalului 
militar și dotarea forțelor armate cu teh-
nică militară de ultimă oră, utilă îndepli-
nirii obiectivelor trasate și misiunilor for-
mulate de către comandamentul militar. 
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Importanța armelor de distrugere în masă 
nu s-a diminuat. Armele nucleare, care sunt 
considerate strategice, asigură până în pre-
zent echilibrul de forțe între actorii geopo-
litici (în speță, între Rusia și SUA, implicit 
NATO). Armele chimice și biologice se află 
și ele în arsenalul unor armate puternice. Și 
totuși, în perioada actuală elaborările inova-
tive din domeniul tehnicii și echipamentelor 
militare vizează dezvoltarea unor instalații 
și dispozitive care să asigure atacuri cu mare 
precizie la țintă, cu evitarea la maximum a 
pierderilor în rândul propriului efectiv mili-
tar uman, precum și a pierderilor colaterale 
(a populației civile, neimplicate în acțiunile 
militare) de partea inamicului. În acest sens, 
rachetele balistice, cu rază medie și mare, 
precum și dronele (aparate de zbor fără pi-
lot, ghidate de la distanță – de la sol), dotate 
cu explozibil, sunt utilizate tot mai des de 
către actorii geopolitici în ultima perioadă 
de timp. Desigur, nu scade importanța nici a 
avioanelor de luptă (de vânătoare, bombar-
diere), care sunt susținute de către sateliți de 
pe orbita planetei. O țară care dispune de 
trupe militare aeropurtate și cosmice poate 
realiza obiective majore. 

La etapa contemporană nu poate fi 
imaginată viața societăților umane fără 
utilizarea tehnologiilor informaționale. 
Dezvoltările în această direcție sunt vertigi-
noase, inovațiile oferă noi gadgeturi (cuvânt 
împrumutat din engleză; un gadget sau un 
obiect gadget este un obiect tehnologic sau 
mecanic mic, cum ar fi un dispozitiv, aparat 
sau instrument, care îndeplinește o anumită 
funcție, fiind de obicei o noutate; gadgeturile 
sunt întotdeauna concepute mai neobișnuit 
sau mai ingenios decât alte obiecte tehnolo-
gice la momentul invenției lor). Dar utiliza-
rea pe scară largă a acestor tehnologii vul-
nerabilizează diversele sisteme ale unui stat 
(bancar, al administrației publice centrale, 
al partidelor politice etc.), ceea ce constituie 
o amenințare la adresa securității naționale. 

De aceea, un stat puternic dezvoltă noi sis-
teme de asigurare a securității informatice, 
în vederea prevenirii și rezistării la atacurile 
hackerilor (fie aceștia angajați de servicii de 
informații, fie persoane private, interesate 
de furturi de bani). 

Nu în ultimul rând, abordările inova-
tive vizează și domeniul ideilor. Un stat 
puternic este unul care poate să ofere lu-
mii idei atractive (politice, economice, 
culturale). Un stat puternic va fi un centru 
de emulație, spre deosebire de o periferie. 
Producția cinematografică este cea care 
poate promova valori și idei ale unui stat 
(ale unei culturi, ale unei civilizații), la fel ca 
și mass-media (mai ales acum, când inter-
netul oferă accesul publicului din întreaga 
lume la conținuturi ce îi pot atrage atenția). 
Desigur, în condițiile actuale, apare peri-
colul propagandei, din partea unor puteri 
regionale sau mondiale, dar capacitatea de 
rezistență a publicului uni stat este în direc-
tă dependență de gradul său de educație. 
Iar asigurarea securității informaționale nu 
ține de interdicții, ci de educarea publicu-
lui în așa fel încât să capete o imunitate la 
conținuturi dăunătoare. 

Alegerea președintelui SUA Donald 
Trump a arătat că inovațiile pot aduce suc-
cesul în domeniul politic – electoral. Se știe 
că echipa sa de campanie a utilizat tehnolo-
gia Big data, prin care s-a realizat colectarea 
și procesarea unor volume mari de date de 
către programe de calculator – identificarea 
cererii electoratului – iar programul politic 
al candidatului a răspuns acestor așteptări. 
În domeniul economic, această tehnologie 
este folosită cu succes în vederea identifică-
rii cererii prin intermediul calculatoarelor, 
pentru ca apoi consumatorului să i se ofe-
re publicitatea produsului sau serviciului 
de care are nevoie. Societatea de consum 
devine tot mai perfect organizată, din per-
spectiva și în interesul marilor agenți eco-
nomici. 
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La etapa actual, statele avansate ale lumii 
dezvoltă o societate a cunoașterii (care repre-
zintă o ultimă dezvoltare în raport cu fazele 
societății agrare, industriale, informaționale). 
Ea este în strânsă legătură cu inovațiile, atât 
în domeniul tehnologiilor, cât și în toate cele-
lalte sfere. Un stat care se preocupă de indica-
torii dezvoltării sale va acorda o atenție spo-
rită proceselor care au loc în lume în această 
direcție, așa încât să nu rămână în urmă, să 
fie în pas cu timpul. Astfel, un asemenea stat 
își va asigura securitatea inovațională, iar prin 
aceasta – securitatea națională. 

În vederea asigurării securității ino- 
vaționale a Republicii Moldova se impu-
ne luarea de către autoritățile de stat a mai 
multor măsuri urgente, printre care pot fi 
menționate următoarele:

1.  Elaborarea și adoptarea de strategii 
privind dezvoltări inovaționale în toate 
domeniile societății, așa încât statul mol-
dovenesc să iasă din crizele în care se află 
și să devină un actor respectat al relațiilor 
internaționale.  

2.  Asigurarea formării, încă la nivelul 
școlilor primare și al liceelor, a unor de-
prinderi la elevi privind utilizarea unor 
abordări inovaționale, creative. Dezvolta-
rea acestor deprinderi și la nivelul studiilor 
universitare, de masterat și doctorale. 

3.  Consolidarea sistemului Academi-
ei și Științe a Moldovei – a tuturor insti-
tutelor de cercetare – în vederea obținerii 
unor performanțe în elaborarea de noi 
tehnologii; conlucrarea cu sistemul econo-
mic (agenții economici) în vederea imple-
mentării acestora.

4.  Dezvoltarea în cadrul universităților 
a unor institute de cercetare, care să utilize-
ze abordări inovaționale în toate domeniile. 

5.  Crearea de către stat a unor condiții 
propice pentru colaborarea cercetătorilor 
moldoveni cu colegii lor din străinătate.

6.  Asigurarea accesului cercetătorilor  
moldoveni la realizările tehnologice ino- 
vaționale din Occident și din alte părți ale 
lumii (prin încheierea unor acorduri pri-
vind schimburile în acest domeniu).

Republica Moldova se află la o etapă  
de dezvoltare în care se confruntă cu 
multiple probleme. Numai printr-o abor-
dare inovațională pot fi rezolvate proble-
me ca cea a sărăciei, respectiv a exodului 
populației, conflictul transnistrean ș.a. 
Numai un stat care conștientizează ma-
rile sale deficiențe în aspect tehnologic 
și inovațional, respectiv care purcede la 
depășirea acestora, poate rezista ca actor al 
dreptului internațional și își poate asigura 
o dezvoltare durabilă.
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PERSPECTIVE DE ASIGURARE A SECURITĂȚII 
UMANE ÎN CONTEXTUL CONFLICTELOR 

ÎNGHEȚATE 

Natalia ALBU1

PERSPECTIVE OF THE HUMAN SECURITY ENSURING  
WITHIN THE CONTEXT OF FROZEN CONFLICTS

The deferred conflicts on the so-called Post-Soviet space are called the ”frozen conflicts”, 
being different from each other. These conflicts seem to have many simularities, such as 

the inefficient peace resolution mechanism, appearance of the separatist regimes as de-facto 
states and an active role of the protector country (Russian Federation).  However, the conflicts 
in the Republic of Moldova, Georgia, Armenia and Azerbaijan, as well as in  Ukraine, differ from 
each ofhte when we refer to the conflict nature (ethnic, political, etc.),  the possibilities of es-
calation and ”heating”. Therefore, in this paper an attention is paid to the ”frozen conflict” and 
related terminology. This makes it possible to reveal the specifics of the conflict in the Republic 
of Moldova and the limits of the human security gurantee under the  ”frozen conflict”.  At the 
same time, a space is allocated in this paper to the analysis of correlation between the ”justice 
state” concept and the notion of ”frozen conlicts”. In conclusion, the principal elements are 
highlighted which determine the specifics of frozen conflicts in the states on the Post-Soviet 
space.  

Keywords: frozen conflict, de facto state, de jure state, quasi-state, human security.

Actualmente, comunitatea interna- 
țională continuă să fie preocu-

pată de provocările la adresa mediului 
de securitate ca urmare a conflictelor din 
așa-numitul spațiu postsovietic: Republica 
Moldova (regiunea necontrolată de pe ma-
lul stâng al Nistrului/Transnistria), Geor-
gia (Abhazia și Osetia de Sud), Armenia și 
Azerbaidjan (Karabahul de Munte). Aceste 
conflicte sunt  numite conflicte înghețate și 
au aceeași geneză, fiind izbucnite în timpul 
prăbușirii Uniunii Sovietice și înghețate 
cam în aceeași perioadă, în anii 1992-1994. 
Cu excepția unei agende post-Război Rece, 
aceste conflicte reprezintă niște proble-
me nesoluționate până în prezent și pot fi 
atestate foarte puține și neînsemnate pro-
grese în această privință. În cealaltă parte 
a Europei, țările afectate în trecut de liniile 

de divizare a Războiului Rece au reușit să 
obțină succese remarcabile în procesele de 
integrare europeană, chiar dacă și într-un 
mod diferit. În comparație cu aceste proce-
se, țările afectate de conflicte înghețate con-
tinuă să se afle în situații dezavantajoase și 
mai trebuie să facă eforturi considerabile 
pentru a recupera rămânerea în toți acești 
ani în urmă [4]. În opinia lui Igor Sutiaghin, 
expert în relațiile ruso-americane, conflic-
tele înghețate sunt instrumente eficiente 
ale politicii Kremlinului, ajungând a fi un 
mecanism standard al politicii rusești de 
control al fostelor republici unionale. În 
același timp, unele din câștigurile pe care le 
are Rusia din alimentarea acestor zone cu o 
instabilitate permanentă, este vorba despre 
un obiectiv strategic de limitare a extinderii 
euroatlantice, căci existența unor dispute 
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teritoriale nerezolvate cu statele vecine îm-
piedică aderarea la NATO și UE [13]. Deși 
criza din Ucraina și intervenţia rusească 
din Crimeea și provinciile din estul țării au 
fost privite drept evenimente rupte de cele 
din Georgia sau Azerbaidjan, ele sunt, de 
fapt, fațete ale aceleiași probleme. Rusia și-a 
asumat din nou riscuri militare, fie și sub 
forma războiului hibrid, în scopul de a-și 
consolida pozițiile la Marea Neagră [5].

Referindu-se la Republica Moldova, 
unii autori consideră că, la etapa actuală, 
situația din  Transnistria nu o putem con-
sidera ca o stare a unui conflict înghețat, 
numai din considerentul înghețării regle-
mentării acestuia. De aceea considerăm 
oportună tentativa de a defini termenul de 
conflict înghețat. În același timp, aceasta va 
permite determinarea corelației dintre con-
flictele înghețate și perspectiva de asigurare 
a securității umane. 

DEFINIREA TERMENULUI  
DE CONFLICT ÎNGHEȚAT 

Nu există o definiție formală sau un 
consens în ceea ce privește termenul de 
conflict înghețat. De regulă, se considera că 
un conflict înghețat este un conflict armat 
care, după o fază militară, este suspendat 
prin încetarea focului pentru o lungă pe-
rioadă de timp și în care relațiile dintre 
beligeranți sunt asigurate prin forțele de 
menținere a păcii [6, pp. 77-80; 23; 21]. 
Deși au fost oprite ostilitățile armate și s-a 
stabilit un proces de pace, încă nu s-a găsit 
nicio soluție de reglementare a conflictelor 
respective, iar negocierile, fiind în impas, 
par a fi blocate pe o perioadă nedetermina-
tă. Țările implicate în acest tip de conflict 
se află, prin urmare, într-un context de nici 
război, nici pace și nu pot dezgheța situația 
[17]. De exemplu, conflictul din Osetia de 
Sud și intervenția Federației Ruse în Geor-
gia marchează un punct de cotitură rela-
tivă: Osetia de Sud și Abhazia au obținut 

recunoașterea independenței lor din partea 
a patru actori (Federația Rusă, Nicaragua, 
Venezuela și Hamas). Respectiv, logica 
înghețării pare că a fost aplicată după faza 
militară: negocierile, conduse de UE, au 
fost deschise la Geneva în octombrie 2008. 
Discuțiile nu duc la niciun progres, iar 
tensiunile în regiunile respective persistă. 
Dincolo de tendința privind transforma-
rea conflictului într-un conflict interstatal 
(dintre Georgia și Federația Rusă), Osetia 
de Sud și Abhazia rămân conflicte înghețate, 
în pofida evoluțiilor recente.

În literatura polemologică, termenul 
de conflict înghețat nu a fost nici concep-
tualizat, nici situat în raport cu alte forme 
de beligeranță. De regulă, autorii clasifică 
tipurile de conflicte existente în funcție 
de intensitatea violenței sau mijloacelor 
utilizate (război limitat/război nelimitat), 
numărul de actori implicați (diadă, triadă 
etc.), durată (scurt sau lung), expansiunea 
teritorială (la nivel global, regional, lo- 
cal, transnațional), intenția protagoniștilor 
(ofensive/defensive, războaie) sau forțele 
relative ale protagoniștilor [11; 7]. Alte ti-
pologii sunt interesate de tipul actorilor 
implicați și deosebesc conflicte premoder-
ne, moderne sau postmoderne ori de tipul 
campaniilor care au loc – agrare, indus-
triale sau de comunicare – și care ar avea 
o influență asupra metodelor de luptă ale 
protagoniștilor [37].

Printre multiplele clasificări, o tipolo-
gie clasică iese în evidență: cea ce distinge 
conflictele internaționale de conflictele ci- 
vile (sau conflictele interstatale de conflic- 
tele intra-statale). Conflictele înghețate se  
află între aceste două categorii. Prin natu- 
ra lor secesionistă și prin refuzul comu- 
nității internaționale de a recunoaște 
independența statelor de facto, aceste con-
flicte corespund categoriei conflictelor ci-
vile. Cu toate acestea, faptul că statele de 
facto au beneficiat și beneficiază de sprijin 
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extern conferă conflictelor înghețate carac-
terul conflictelor internaționale [17, p. 502]. 

Dificultatea de a defini termenul de con-
flict înghețat este determinată, pe de o parte, 
de diferențele în manifestarea conflictelor 
din spațiul postsovietic și, pe de altă par-
te, de existența în literatura de specialitate 
a unei clasificări multiple privind natura 
conflictelor contemporane. În acest cadru, 
la unii autori găsim o altă categorie de con-
flicte, care este aproape de caracteristicile 
unui conflict înghețat, denumite conflicte 
de intensitate scăzută [10], care, în general, 
corespund insurgenței de tip gherilă. Un alt 
concept, acela de conflict armat prelungit 
(Sahara Occidentală, Columbia, Israel – 
Palestina), se referă la durata opozițiilor/
confruntărilor dintre protagoniști, însă 
presupune că ostilitățile armate continuă 
mai mult sau mai puțin cu aceeași inten-
sitate. Cu toate acestea, folosirea oricăruia 
dintre aceste concepte pentru a caracteriza 
conflictele înghețate poate fi înșelătoare prin 
faptul că acestea se pot derula și în situația 
unei liniști relative cu suspendarea oficia-
lă a ostilităților și stabilirea unui proces de 
pace. 

În același timp, în literatura de speciali-
tate întâlnim referiri la conceptul de război 
asimetric, deja studiat de Sun Tzu și reîn-
viat la mijlocul anilor 1990, atunci când 
sunt evaluate determinantele conflictelor 
înghețate. Aceasta deoarece potrivit lui Jo-
nathan B. Tucker „... războiul asimetric este 
de a profita de slăbiciunea adversarului prin 
utilizarea de arme și tactici inovatoare și ief-
tine, în același timp, este conceput pentru a 
slăbi determinantele/punctele forte ale pu-
terii mai mari și este capacitatea puterii mai 
mici de a folosi eficient superioritatea sa în 
termeni de mijloace convenționale” [38]. 
Această definiție pare să se aplice și cazu-
rilor unui conflict înghețat, unde părțile 
secesioniste reprezintă doar câteva zeci de 
mii de locuitori care se opun statelor cu o 

populație de milioane. Cu toate acestea, 
la o examinare mai atentă a acestor con-
flicte se evidențiază faptul că, în general, 
mișcările secesioniste au fost treptat echi-
pate cu forțe armate centralizate, folosind 
metode tradiționale. Armata din Nagorno-
Karabah, cu mai mult de 20 000 de mem-
bri, dispunea de blindate și o aviație și era 
adesea descrisă ca o formațiune militară 
cea mai eficientă din Caucazul de Sud. Ast-
fel, conceptul de război asimetric este mai 
util pentru analiza fenomenului de gherilă 
sau a războiului împotriva traficanților de 
droguri, decât pentru studiul conflictelor 
înghețate [17, p. 503].

Conflictele înghețate diferă, de aseme-
nea, de cele pe care Paul Valéry le numește 
conflicte suspendate, adică situații în care 
ostilitățile armate au fost oprite, dar nimic 
nu este soluționat și disputa de la originea 
conflictului rămâne la fel [9, p. 150]. În 
pofida unor asemănări, aceste două con-
cepte diferă în dimensiune. Astfel, în cazul 
conflictelor suspendate, faza armată nu a 
schimbat nimic de la escaladarea conflic-
tului. Suspendarea ostilităților corespun-
de unei reveniri la status quo ante, ca și 
în cazul lui Napoleon III, unde un război 
suspendat nu era decât un război amânat. 
Transpus în cazul conflictelor secesionis-
te contemporane, un conflict este consi-
derat suspendat dacă grupul secesionist a 
pierdut confruntarea militară și statul de 
drept și-a restabilit integritatea teritoria-
lă. În acest context, un proces de recon-
ciliere națională poate (sau nu poate) să 
fie inițiat de statul câștigător. Eliminarea 
Tigrilor Tamili (Tigrii Eliberării Tamilului 
Ealam – LTTE) în primăvara anului 2009 
este un exemplu recent al unui conflict 
suspendat [30]. Cu toate acestea, particu-
laritatea conflictelor înghețate se bazează 
pe victoria militară a mișcărilor secesio-
niste asupra trupelor guvernamentale ale 
statului din care fac parte din punct de 
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vedere juridic; prin urmare, suspendarea 
ostilităților nu reprezintă o întoarcere la 
status quo ante și nu putem spune că un 
proces de reconciliere națională a înce-
put. Dimpotrivă, perpetuarea conflictului 
înghețat tinde, mai degrabă, cu timpul, 
de a consolida separarea protagoniștilor, 
aceștia consolidând poziția lor pe teren și 
în spiritele populației în cauză.

Referindu-ne la conflictele din spațiul 
postsovietic, acestea au caracteristici spe-
cifice care le disting unul de altul. În același 
timp, există o serie de similitudini, în spe-
cial în ceea ce privește originea și dezvol-
tarea conflictului, locul pe care îl ocupă în 
politica regională și consecințele pe care le 
provoacă pe termen scurt și mediu prin-
tre protagoniști. Toate aceste conflicte au 
apărut între 1988 și 1992, în contextul pe-
restroicii, creșterii naționalismului și dez-
membrării Uniunii Sovietice. În orice caz, 
era vorba de conflicte secesioniste unde o 
minoritate națională a luptat împotriva 
statului căruia îi aparținea (manifestarea 
retoricii, imposibilitatea de a trăi împreu-
nă), pentru a forma un stat independent 
sau a se atașa la statul vecin. Regiunea Re-
publicii Moldova denumită Transnistria 
este un caz special aici, din moment ce nu 
are la bază un substrat etnic în mișcarea 
secesionistă.

În fine, potrivit lui MacFarlane, con-
flictele înghețate se referă la o situație de 
conflict în care există ostilități nonactive la 
scară largă, există o încetare a focului ac-
ceptată de comun acord, dar eforturile de 
a ajunge la o soluționare politică sau o pace 
nu sunt de succes [22, p. 23]. Diferența din-
tre interesele părților implicate reprezintă 
obstacole în calea unui compromis, iar o 
încetare a focului nu înseamnă neapărat 
ca ambele părți să oprească violența în cele 
din urmă; prin urmare, este posibil ca con-
flictul să escaladeze din nou și să revină 
într-o fază activă [34, p. 53].

Alți autori subliniază importanța fac-
torilor endogeni și exogeni în explicarea 
motivului pentru care un conflict înghețat 
nu este soluționat. Potrivit lui Alice, in- 
teracțiunea dintre factorii endogeni (de 
exemplu, incapacitatea statului și / sau lipsa 
voinței politice de a modifica statu-quoul) 
și factorii exogeni (de exemplu, factorii ex-
terni care joacă adesea un rol-cheie în pre-
venirea soluționării conflictelor înghețate) 
împiedică transformarea și / sau rezolvarea 
unui conflict [1]. 

Într-un fel, se poate spune că toate con-
flicte înghețate s-au încheiat într-o înfrân-
gere a statului de drept, care nu este totuși 
o victorie completă a partidelor secesionis-
te. Desigur, ei controlează un teritoriu și o 
populație, și-au proclamat independența, 
s-au pregătit cu structuri guvernamentale 
și o armată, au format guverne, organizând 
în mod regulat alegeri, mai mult sau mai 
puțin libere. Cu toate acestea, deși posedă 
aproape toate atributele unei țări suverane, 
ele nu sunt recunoscute de comunitatea 
internațională și, dacă sunt, recunoașterea 
lor este rezultatul unei minorități extrem 
de mici, ceea ce reprezintă problema sta-
tutului lor. Abhazia și Osetia de Sud pot fi 
considerate ca state de drept, sau sunt ele 
state de facto [2], de exemplu, instaura-
rea așa-numitei, Republici Moldovenești 
Transnistriene și Republicii Nagorno-Ka-
rabah? Unii autori preferă să vorbească de 
para-state [36], proto-state secesioniste [16] 
sau republici nerecunoscute [18]. 

Dificultatea clasificării conflictelor înghe- 
țate într-o anumită categorie deja existen-
tă constă în faptul că natura particulară a 
conflictului are un statut care nu poate fi 
decât temporar. Conflictele înghețate au 
dat naștere la state de facto, care, în ciuda 
durabilității lor, sunt sortite să dispară, fie 
din cauza reintegrării lor în statul de jure 
sau ca urmare a recunoașterii lor oficiale de 
alte state suverane.



\ 
SE

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

18

revista Militară. studii de securitate și apărare

IMPLICAȚIILE CONFLICTELOR 
ÎNGHEȚATE ASUPRA STATELOR  
ȘI MEDIULUI REGIONAL  
DE SECURITATE

Deseori, în contextul conflictelor în- 
ghețate, părțile implicate sunt denumite: 
statul de jure și statul de facto. Statul de jure/
guvernul de jure este guvernul legal, legitim 
al unui stat și este recunoscut de alte state. 
Statul de facto, dimpotrivă, este o mișcare 
politică care exercită un control substanțial 
asupra unui teritoriu și a unei populații, dar 
a cărui suveranitate nu este recunoscută de 
comunitatea internațională. Un guvern de 
facto poate fi și o autoritate care contro-
lează statul. De exemplu, un guvern care a 
fost răsturnat și s-a mutat într-un alt stat va 
avea statutul de jure dacă în situația în care 
alte națiuni refuză să accepte legitimitatea 
guvernului revoluționar. 

De asemenea, în literatura de speciali-
tate întâlnim termenul de cvasistat, care a 
apărut în anii 1990 și a fost dezvoltat de Ro-
bert H. Jackson [33]. Actualmente această 
noțiune este abordată din două perspecti-
ve. Acest termen este utilizat în cazul unei 
entități statale care supraviețuiește nu dato-
rită mijloacelor proprii, dar prin sprijinul 
și indulgența vecinilor sau a unei părți din 
comunitatea internațională. Termenul de 
cvasistat reflectă doctrina de suveranitate 
negativă, care a fost utilizată pentru statele 
din Lumea a Treia. Astfel, cvasistat poate fi 
numit și statul care, deși  dispune de o suve-
ranitate recunoscută pe plan internațional, 
dar nu își controlează complet teritoriul 
sau populația. Realmente, terminologia și 
definiția acestui concept variază în funcție 
de autor și discipline academice: stat eșuat, 
parastat, pseudostat, stat fragil, stare secesi-
onistă etc. Comunitatea internațională este 
relativ precaută și neîncrezătoare vizavi 
de cvasistate din cauza potențialului de 
conflict, capacității limitate de asigurare a 

drepturilor omului, bunăstării economice 
sau a securității umane în general.

Dacă statele de facto nu sunt state eșuate, 
totuși existența lor creează condiții de insta-
bilitate la nivel regional. Mai presus de toa-
te ele plasează statul de drept într-o situație 
de mare incertitudine politică. Regiunile 
necontrolate, denumite și zone gri, zone 
subdezvoltate social și economic, contri-
buie la slăbiciunea statelor de drept, îm-
piedicându-le să-și exercite suveranitatea 
pe întreg teritoriul lor [20]. În termenii lui 
Holsti, un stat slab este un stat în care cel 
puțin unul din trei fundamente ale unui stat 
este compromis. Cele trei fundamente sunt:    
(1) ideea de stat, adică funcționarea unui 
contract social implicit și a unui consens ide-
ologic care înconjoară existența acelui stat;  
(2) baza fizică a statului, exprimată printr-
un consens internațional asupra limitelor 
sale teritoriale și asupra legitimității sale de 
stat, precum și printr-o suveranitate efectivă; 
(3) expresia instituțională a statului, adică 
un consens privind regulile jocului politic, 
controlul civil asupra armatei, accesul egal la 
decizii, o distincție clară între câștigul privat 
și serviciul public [15, p. 25, pp. 104-107].

Majoritatea acestor condiții sunt încăl-
cate în Republica Moldova, Georgia, Azer-
baidjan și Ucraina. În primul rând, niciunul 
dintre aceste state nu controlează întreg te-
ritoriul său și granițele recunoscute pentru 
acesta, din cauza prezenței acestor entități 
separatiste care se perpetuează pe o parte a 
teritoriului lor. Recunoașterea Abhaziei și a 
Osetiei de Sud subminează chiar ideea sta-
tului georgian în forma sa actuală. 

În al doilea rând, statele în cauză sunt 
departe de a fi stabile din punct de vede-
re politic și economic. Referindu-ne la 
Republica Moldova, potrivit publicației 
trimestriale „Realitatea economică trans-
nistreană”, economiile de pe ambele maluri 
ale Nistrului au început să se distanțeze 
din punct de vedere structural. Astfel, în-
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cepând cu trimestrul III al anului 2015, 
când indicatorul de convergență economi-
că a atins nivelul maxim de 97%, se poate 
observa un proces de divergență. Princi-
palele cauze ale procesului de divergență 
structurală dintre ambele economii țin de 
constrângerile cu care se confruntă firme-
le și populația din regiunea transnistreană, 
situația cărora se înrăutățește cu ritmuri 
mai mari comparativ cu dreapta Nistrului. 
În particular, creșterea incertitudinii eco-
nomice din regiune a determinat reduce-
rea activității investiționale: se estimează 
că în dreapta Nistrului scăderea a fost de 
3 ori mai mică decât în stânga râului. În 
cazul comerțului exterior, regrese s-au în-
registrat în ambele cazuri, deși importul a 
scăzut mai tare în regiunea transnistreană, 
din cauza reducerii dramatice a veniturilor 
populației. Deși ambele economii se con-
fruntă cu grave probleme economice și so-
ciale, economia din stânga Nistrului prac-
tic nu dispune de mecanisme de ajustare la 
șocuri economice [31]. Astfel, după anul 
economic foarte dificil 2015, situația eco-
nomică a regiunii transnistrene a continuat 
să se înrăutățească în 2016 și în 2017. 

Un alt aspect important al conflictelor 
înghețate, percepute și ca zone gri, se re-
feră la manifestarea unor fenomene pre-
cum: economia tenebră, economia politi-
că a criminalității și corupției, a traficului 
și a violenței. Acestea sunt considerate 
amenințări majore pentru independența, 
suveranitatea și integritatea teritorială a 
țărilor implicate și subminează nu numai 
perspectivele lor economice și democrati-
ce, dar pacea și stabilitatea în regiune [3].

În ceea ce privește rolul actorilor ex-
terni, statele și organizațiile nonstatale, 
internaționale și regionale deseori se limi-
tează la asistență economică sau presiune 
politică. Acest lucru se datorează obiective-
lor conflictuale, incoerenței, ezitărilor sau 
chiar resentimentelor manifestate puternice 

de părțile implicate; ca rezultat, nici măcar 
nu se încearcă să se facă față diferențelor. În 
mod coerent, realizarea reconcilierii și con-
struirea încrederii devine dificilă atunci când 
nu există încredere sau voință de a comunica 
[24]. Atunci când găsirea de soluții practic 
nu există, aceasta permite ca regiunea/zona 
să reprezinte un spațiu de confruntare a in-
tereselor sau de manifestare a puterii unui 
stat de protecție (adică actori externi, cum ar 
fi Federația Rusă în spațiul postsovietic). În 
consecință, în loc de soluționare, conflictul 
devine mai insidios. Influența și relațiile cu 
statul protector reprezintă un factor major 
de descurajare a soluționării conflictelor. În 
ceea ce privește paradigma politicii strategi-
ce a Federației Ruse în spațiul postsovietic, 
conflictele înghețate/conflictele prelungite pot  
fi identificate drept instabilitate controlată. 
Statul protector susține existența entității se-
paratiste și îi protejează interesele, deși ade-
sea statul protector își contestă oficial impli-
carea în susținerea unei părți și acționează 
ca și cum ar fi neutru. Sprijinul foarte des 
nu este abundent. Potrivit lui Morar, Rusia 
acordă regimurilor separatiste doar un ast-
fel de sprijin care permite separatiștilor să 
supraviețuiască, dar nu să înflorească [35].

LIMITE DE ASIGURARE A SECURI- 
TĂȚII UMANE ÎN CONTEXTUL UNUI 
CONFLICT ÎNGHEȚAT: PERSPECTIVA 
REPUBLICII MOLDOVA 

Conflictele înghețate au implicații majo-
re asupra cadrului de asigurare a securității 
umane. Împreună cu provocările geopoli-
tice tradiționale, statele precum Azerbai-
djan, Georgia, Ucraina și Republica Mol-
dova, pe ale căror teritorii există regiuni 
seccesioniste, sunt, de asemenea, surse de 
amenințări transnaționale cu implicații la 
adresa securității umane. Raportul Dezvol-
tării Umane din 1994, consacrat în exclu-
sivitate securității umane, evidențiază că 
dezvoltarea umană și securitatea oamenilor  
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este nu mai puțin importantă decât securi-
tatea teritorială [28].

Securitatea umană se referă la proteja-
rea oamenilor de o diversitate de amenin- 
țări printr-o serie de acțiuni naționale și 
internaționale, spre deosebire de asigura-
rea/garantarea granițelor țării prin mijloa-
ce militare – este un concept important care 
întrunește o atenție sporită. Raportul Dez-
voltării Umane din 1994 reușește să com-
bine pentru prima dată concepțiile precum 
securitatea și dezvoltarea umană, relevând 
că dezvoltarea umană nu poate fi realizată 
fără asigurarea securității umane. Legă-
tura dintre acestea două este determinată 
de faptul că dezvoltarea umană se referă la 
extinderea libertății omului, iar securitatea 
umană presupune protecția libertăților vi-
tale ale omului față de amenințări.

Potrivit definiției în sens extins, secu-
ritatea umană este pusă în relaţie cu șapte 
dimensiuni, cărora le corespund anumite 
tipuri specifice de ameninţări: securitatea 
economică, securitatea alimentară, securita-
tea sanitară, securitatea personală, securita-
tea comunității/comunitară, securitatea po-
litică. Însă din multitudinea de componente 
ale securității umane numai un număr mic 
de factori selectați constituie amenințări la 
adresa securității umane, cum ar fi războ-
iul civil, genocidul, conflictele etnice, tero-
rismul, crimele organizate de stat, crimele 
față de pace, războiul care duce la deplasări 
de populație, situația femeilor și copiilor în 
război etc. Atunci când se vorbește despre 
dezastre naturale sau accidente care au ca-
uzat leziuni fizice individuale, neavând un 
caracter intențional, aceastea nu sunt ca-
lificate ca amenințare la adresa securității 
umane. Însă urmările acestor acțiuni pot 
remarca unele insecurități umane: accesul 
la apă potabilă, la alimente, la sănătate, la 
un mediu ecologic sănătos.

Amenințările la adresa securității uma-
ne pot fi grupate din perspectiva celor trei 

dimensiuni complementare ale securității 
umane: (1) abordarea minimalistă a secu- 
rității umane – absența fricii (freedom from 
fear) – se referă la protejarea indivizilor de 
conflicte violente, asociate cu sărăcia, lipsa 
capacităților statale de suport și a altor for-
me de inechitate socioeconomică și politică; 
(2) abordarea holistică a securității umane – 
absența nevoilor (freedom from wants) – se re-
feră la necesitățile umane care afectează mult 
mai mulți oameni decât conflictele violente și 
vede rezolvarea acestor surse de insecuritate 
focalizate pe dezvoltare (de exemplu, realiza-
rea dreptului la un standard de viață adecvat, 
care depinde de o serie de alte drepturi eco-
nomice, sociale și culturale, dreptul la muncă, 
dreptul la educație și dreptul la securitate so-
cială) [25, p. 12]; (3) dimensiunea libertatea 
de a trăi în demnitate (freedomto live in digni- 
ty) – militează pentru necesitatea promovă-
rii regulilor de drept și a democrației – este 
esențială în evaluarea stării de securitate în 
Republica Moldova, deoarece se referă la 
drepturile civile și cele politice ale individu-
lui [19]. 

Strategiile de acțiune din perspectiva 
securității umane fiind evaluate, de regulă, 
în contextul conflictelor violente sau stărilor 
post-conflict, presupun acțiuni de protecție 
și abilitare a indivizilor. Atunci când ne re-
ferim la protecție, avem în vedere evaluarea 
mecanismelor de asigurare a securității 
preventive, iar strategia securității umane 
privind abilitarea indivizilor permite apre-
cierea instrumentelor de promovare a poli-
ticilor care permit oamenilor de a-și dezvol-
ta capacitatea de adaptare la situații dificile 
(în special, situații de criză, fiind vorba de 
dimensiunea complementară a securității 
umane – absența fricii). 

Existența conflictelor înghețate pe teri-
toriul statelor suverane are implicații majo-
re asupra cadrului de asigurare a securității 
umane. Astfel, statele precum Republica 
Moldova nu au posibilitatea de a-și exer-
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cita suveranitatea pe o parte a teritoriului 
său, iar partea respectivă a teritoriului este 
controlată de un regim nerecunoscut la ni-
vel internațional. Pe de o parte, existența 
conflictului nesoluționat contribuie la 
distribuția inegală a veniturilor, accesul la 
serviciile de sănătate, educație și nutriție, 
de exemplu problema insecurității ali-
mentare de pe malul stâng al Nistrului – 
inegalități verticale. Acest gen de inegalități 
sunt vulnerabilități cu impact asupra ca-
pitalului uman la nivel de individ. De ase-
menea, aici se încadrează și respectarea 
drepturilor și libertăților omului, în special 
asigurarea accesului la justiție (ponderea 
deosebită pe care o acordă acestei proble-
matici autoritățile oficiale de la Chișinău și 
autoritățile de la Tiraspol, opinia publică 
privind acest subiect etc.). Pe de altă par-
te, factorii de insecuritate umană din Re-
publica Moldova denotă inegalități orizon-
tale, care, pe de o parte, sunt ignorate de 
autoritățile de la Chișinău, pe de altă parte, 
sunt determinate de necontrolul acestui 
teritoriu. De exemplu, cetățenii Republicii 
Moldova cu reședința pe malul drept al Nis-
trului au limitări de trecere în localitățile de 
pe malul stâng al Nistrului din mai multe 
perspective, astfel autoritățile secesioniste 
delimitează cetățenii Republicii Moldova în 
grupuri, pe de o parte, sunt drepturi pentru 
cetățenii care locuiesc în regiunea secesio-
nistă, pe de altă parte, ceilalți care au anu-
mite restricții (sunt cazurile menționate 
privind accesul limitat al jurnaliștilor în 
regiune sau când la 1 martie 2015 „con-
ducerea de la Tiraspol” a introdus obliga-
tivitatea procurării unei polițe de asigurare 
auto transnistrene pentru toate vehiculele 
înregistrate peste hotare, decizie ce afectea-
ză libertatea de circulație a cetățenilor Re-
publicii Moldova) [29]. 

Neglijarea securității umane în con-
textul unui conflict înghețat contribuie la 
aprofundarea inegalităților orizontale, care 

de multe ori sunt corelate cu riscul de re-
escaladare a conflictului, în special atunci 
când îl analizăm din perspectiva dezvoltă-
rii politice a țării. În acest context, putem 
vorbi de situația în care Republica Mol-
dova va tinde tot mai mult spre integra-
rea în Uniunea Europeană, iar autoritățile 
de la Tiraspol vor continua respingerea 
acestui vector. Ca urmare, se va evidenția 
distribuția inegală a oportunităților pentru 
cetățenii Republicii Moldova. Inegalita-
tea oportunităților se va manifesta în mai 
multe sectoare, de exemplu: libertatea la 
exprimare și asociere, dreptul la circulație 
și educație etc. 

Pentru Republica Moldova, procesul de 
integrare europeană este important, având 
implicații pozitive asupra reconstrucției 
statale din perspectiva securității uma-
ne. De exemplu, aderarea la normele și 
standardele UE presupune și structurarea 
politicilor de securitate a Republicii Mol-
dova, inclusiv garantarea securității uma-
ne. Experiența statelor membre ale UE 
contribuie la o mai bună gestionare a cri-
zelor politice sau economice regionale, la 
activități comerciale menite să contribuie 
la creșterea productivității economice și la 
o umbrelă de securitate atât pentru statul-
națiune, cât și pentru protejarea cetățenilor 
săi [14, p. 148]. Cu toate acestea, mecanis-
mele de colaborare a Republicii Moldova 
cu UE din perspectiva dezvoltării statului 
de drept, creșterii economice și bunăstării 
individuale nu sunt suficient promovate în 
regiunile vulnerabile. 

Rolul comunităților internaționale, pre-
cum ONU și UE, în construirea capacității 
statului de a îndeplini obligația conform 
responsabilității de a proteja este vital pentru  
țări precum Republica Moldova. În acest 
sens, un exemplu foarte bun este Progra-
mul Susținerea Măsurilor de Promovare a 
Încrederii finanțat de UE și implementat 
de PNUD în Moldova, care are drept scop 
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reducerea prejudecăţilor și creșterea încre-
derii între oameni de pe ambele maluri ale 
Nistrului și de a îmbunătăți calitatea vieții 
lor [26].

Corelația dintre democrație și securi-
tatea umană. În acest cadru,  merită de 
menționat că statul de drept, alături de eco-
nomia națională, securitatea militară, dina-
mica populației, transparența instituțiilor 
publice, accesibilitatea serviciilor publice 
și dinamica societății civile, sunt variabilele 
care compun lanțul cauzal al relației dintre 
calitatea democrației, gradul de dezvoltare 
și securitatea umană [14, p. 147]. În Repub- 
lica Moldova, statul de drept se află într-o 
situație de mare incertitudine politică. Într-
un stat de drept, securitatea umană se re-
feră la protecția drepturilor civile, inclusiv 
dreptul la un proces echitabil, habeas cor-
pus (drept care garantează libertatea indi-
viduală și îngrădește arestările și reținerea 
arbitrară a persoanei), și libertatea față de 
detenția arbitrară. Protecția acestor drep-
turi este direct legată de conceptul absența 
fricii, în cazul existenței unei democrații 
liberale este mai puțin posibil ca statul 
să-și exercite autoritatea arbitrară asupra 
cetățenilor săi. De asemenea, concepțiile 
sociale ale democrației insistă asupra pro- 
tecției drepturilor necesare pentru a asigura 
absența nevoilor. Ca urmare, se consideră că 
regimurile democratice sunt menite să asi-
gure securitatea umană [8, p. 17].

Cea de-a treia componentă a securității 
umane – libertatea de a trăi în demnitate –  
este esențială în evaluarea stării de securi-
tate umană a Republicii Moldova, deoarece 
amenințările la adresa componentei respec-
tive nu mai sunt o excepție, ci au devenit un 
obicei, cauza fiind adânc înrădăcinată și în 
precondițiile creării așa-numitei „RMN” în 
sine. Întrucât autoritățile de la Chișinău nu 
sunt în măsură să-și exercite controlul asu-
pra regiunii, această stare afectează situația 
drepturilor omului și a libertăților funda-

mentale în regiune (de exemplu, accesul 
la justiție, libertatea de mișcare, libertatea 
la libera exprimare). Mai mult, Republica 
Moldova în procesul de negocieri cu greu 
promovează discutarea situației privind asi-
gurarea drepturilor omului pe malul stâng al 
Nistrului. Deși de jure Transnistria deține un 
cadru pentru protecția drepturilor omului, 
de exemplu așa-numita constituție a „pmr” 
conține angajamente explicite privind drep-
turile omului, iar autoritățile chiar au pro-
mis în mod unilateral să respecte mai multe 
acorduri internaționale privind drepturile 
omului (Pactul internațional al ONU cu 
privire la drepturile civile și politice, Pac-
tul internațional al ONU privind drepturile 
economice, sociale și drepturile culturale, 
precum și Convenția europeană a drepturi-
lor omului și Convenția cu privire la drep-
turile copilului), de facto instituțiile abilitate 
nu servesc apărării/protecției drepturilor 
omului, dar supraviețuirii și stabilității regi-
mului. În special, este vorba de sistemul ju-
diciar, care, de regulă, execută mai degrabă 
voința politică decât produce justiție, fapt ce 
se regăsește reflectat în determinarea calității 
statului de drept de Freedom House [12]. 

Astfel, când analizăm situația drepturi-
lor omului în Republica Moldova, trebuie 
să ținem cont și de situația conflictului de 
pe malul stâng al Râului Nistru, care este 
diferită de cea a altor conflicte din spațiul 
postsovietic (Abhazia, Osetia de Sud sau 
Nagorno-Karabah), în sensul că nu a exis-
tat un element etnic implicat, în mod de-
cisiv fiind vorba de un conflict de interese 
în regiune. Conform studiului realizat în 
cadrul the European Parliament’s Subcom-
mittee on Human Rights (DROI), în regiu-
nea transnistriană nu există grupuri etnice 
pe care autoritățile de facto ar avea ca scop 
în mod colectiv să le suprime [27, p. 16]. 

Totuși, asigurarea securității umane din 
perspectiva libertății de a trăi în demnita-
te în Republica Moldova (teritoriul de pe 
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malul stâng al Nistrului) este limitată de: 
în primul rând, situația privind respec-
tarea libertăților fundamentale ale omu-
lui este greu de monitorizat pe teritoriul 
controlat de autoritățile de la Tiraspol. De 
exemplu, din aprilie 2015, pentru membrii 
Asociației „Promo-LEX” accesul în regi-
unea transnistreană este interzis, după ce 
structurile de securitate din stânga Nistru-
lui au acuzat organizația de „destabilizarea 
situației din regiune” [32], ca alternativă nu 
este admisă o altă structură națională sau 
internațională pentru a monitoriza respec-
tarea drepturilor omului pe acest teritoriu; 
în al doilea rând, nu există mecanisme efi-
ciente de apărare a drepturilor omului, ni-
meni din cei ce încalcă drepturile nu poartă 
vreo responsabilitate, fapt determinat și de 
eșecurile Guvernului privind respectarea 
angajamentelor sale internaționale în zona 
aflată în afara controlului său [32]. 

CONCLUZII

Reieșind din diversitatea abordărilor 
în ceea ce privește definirea termenului 
de conflict înghețat, în primul rând, putem 
evidenția anumite trăsături ale acestuia: nici 
o soluție sustenabilă de pace; prezența conti-
nuă a posibilității de reapariție a conflictului 
(sau încălzirea/dezghețarea); revendicări de 
drept și control de facto ale separatiștilor, 
dar fără recunoaștere internațională a 
pretențiilor de suveranitate; implicarea unui 
actor extern (stat protector) care are intere-
sul de a menține conflictul nerezolvat; sub-
minarea stabilității economice și politice a 
statului de jure și statului de facto.

Din perspectiva statelor din spațiul 
postsovietic se evidențiază cinci elemente 
principale care determină specificul conflic-
telor înghețate: (1) o evidentă natură politică 
a conflictelor/separatismului; (2) existența 
unui stat de facto instabil, extrem de au-
toritar și militarizat, cu probleme ilegale 
și de decriminare; (3) influența negativă a 

conflictului asupra dezvoltării țării/statului 
de jure, prin mijloace economice și politice, 
creând terenul pentru corupție și crima or-
ganizată; (4) natura tripartită a conflictelor 
în loc de a fi bilaterale, deoarece Rusia nu 
a fost întotdeauna mediatorul real al con-
flictelor, ci a acționat ca un actor care a ofe-
rit secesioniștilor tot felul de asistență. De 
asemenea, Moscova și-a folosit cu succes 
cetățenia ca instrument de intervenție ex-
trateritorială în scopul protejării propriilor 
cetățeni. Kremlinul și-a aplicat și prezența 
militară ca instrument de subminare a 
stabilității țărilor și de reducere a aspirației 
lor occidentale; (5) pe teritoriile necontro-
late care limitează accesul organizațiilor 
internaționale este dificil, practic imposibil, 
de garantat asigurarea securității umane.

În al doilea rând, conceptul de slăbi-
ciune de stat și de conflict înghețat sunt tot 
mai des asociate, pe de o parte, conflictele 
înghețate s-au dezvoltat în state slabe, care 
trecuse în conflict. Pe de altă parte, prelun-
girea nesoluționării conflictelor împiedică 
consolidarea statelor de drept.

În același timp, în absența unei soluții 
a acestor conflicte, statele de drept alocă o 
mare parte din cheltuielile lor sociale celor 
care au fost strămutați de război. Tensiunile 
și frustrările generate de menținerea statu-
quoului mențin radicalismul în anumite 
părți ale populației, provoacă tulburări 
sociale și instabilitate politică, limitează 
capacitățile de reformă ale statelor în cauză 
și încetinesc sau chiar blochează procesul 
de democratizare. 

Astfel, pentru statele precum Republica 
Moldova, în situația dezvoltării economi-
ce scăzute, aprofundarea inegalităților pe 
diferite domenii și existența unui conflict 
înghețat determină necesitatea introducerii 
în politicile naționale de securitate, pre-
cum și în cadrul procesului de reglemen-
tare a conflictului, dimensiunea umană a 
securității.
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SOME CONSIDERATIONS REGARING THE ORGANIZED CRIME EVOLUTION

The ”organized crime” phenomenon generates the new threats to the international, regi-
onal security, including the state security. This paper analyses the evolution of the ”or-

ganized crime” phenomenon by detailing the three organised criminal groups active in Euro-
pe:  the Italian mafia, The Albanian mafia and the Russian mafia. 
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Pentru o mai bună comprehensiune a 
fenomenului ,,crima organizată’’, apa-

re necesitatea de a examina definiția general 
acceptată de comunitatea științifică, dar și 
de legislația internațională. Astfel, conform 
prevederilor Convenției – Cadru a Naţiuni-
lor Unite, art. 1, prin noțiunea de ,,crimă or-
ganizată’’ se înţeleg activitățile unui grup de 
trei sau mai multe persoane, cu legături de 
tip ierarhic sau relații personale, care permit 
liderilor lor să realizeze profituri sau să con-
troleze teritorii sau piețe, interne sau străine, 
prin violență, intimidare sau corupție, atât 
pentru sprijinirea activității criminale, cât și 
pentru a infiltra economia legitimă”. 

Această definiție a evoluat în timp, în 
paralel cu creșterea influenței crimei or-
ganizate pe arena internațională, mai vizi-
bilă fiind începând cu sfârșitul secolului al 
XIX-lea în Statele Unite.  Crima organizată 
se dezvoltă într-un ritm accelerat în prime-
le decenii ale secolului XX, când grupările 
acesteia au profitat de prohibiția alcoolului 
și de dezvoltarea mișcărilor sindicale, lide-
rii grupărilor devenind principalii jucători 
pe cele două „fronturi”. Creșterea influenței 
acestor grupări a determinat clasa politică 

de peste ocean să recunoască puterea cri-
mei organizate și, implicit, influența ei di-
rectă în toate sectoarele societății, în special 
în cele mai profitabile. Un impuls deosebit 
în creșterea puterii grupărilor de crimă or-
ganizată s-a resimțit începând cu anii 1960, 
în condițiile în care piața drogurilor a înce-
put să fie din ce în ce mai profitabilă, având 
în vedere interesul crescut pe piață pentru 
toate tipurile de droguri (cannabis, hero-
ină, cocaină și drogurile sintetice). Dacă 
până la acest moment influența grupări-
lor era mai mult locală, nevoia de a avea 
disponibile cantități suficiente de droguri 
în propria rețea și, în același timp, cât mai 
puţini intermediari, a necesitat dezvoltarea 
rețelelor de distribuție la nivel internaţio-
nal. Modalitatea în care aceste droguri sunt 
transportate și mai apoi distribuite, modul 
violent în care sunt rezolvate divergențele 
între „competitori”, atacurile repetate îm- 
potriva reprezentanților structurilor de 
aplicare a legii, incluzând aici și magistrații, 
a determinat o reacție pe măsură din par-
tea societății. Această reacție s-a concreti-
zat printr-o atenție sporită din partea gu-
vernelor la tot ceea ce înseamnă fenome-
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nul „crimei organizate” și adoptarea unei 
legislații care să poată face față dificultăților 
întâmpinate de cei responsabili să con-
tracareze acest flagel. Conștientizarea în 
rândul populației a nivelului de periculozi-
tate reprezentat de crima organizată a atins 
apogeul în momentul în care doi renumiți 
judecători responsabili pentru lupta anti-
mafia în Italia, Giovanni Falcone și Paolo 
Borsellino, au fost asasinați în moduri care 
țin mai mult de scenariul unui film și mai 
puțin de realitate. Toto Riino, supranumit 
și Fiara, liderul suprem al mafiei, a hotărât 
că judecătorul Falcone trebuie eliminat. La 
data de 23 mai 1992, într-o localitate aflată 
la 20 km de Palermo, mafia a ascuns sub 
șosea o cantitate de aproximativ 500 kg de 
explozibil. În momentul în care masina ju-
decătorului a trecut, explozibilul a fost de-
tonat, judecatorul și alți membri din garda 
de corp fiind asasinați. La 19 iulie, Paolo 
Borsellino, care preluase activitatea judecă-
torului Falcone, în timp ce își vizita mama, 
a fost victima unui atac asemănator, 500 kg 
de explozibil fiind plasat într-o masină fu-
rată si detonat în timp ce Borsellino se afla 
în apropierea acesteia. Paolo Borsellino și 
5 membri din garda de corp și-au pierdut 
viata instant [5; 3].    

Pentru a accentua modul în care crima 
organizată este percepută la nivel interna-
ţional, apare necesitatea de a supune anali-
zei raportul UNODC (Biroul Organizaţiei 
Națiunilor Unite pentru lupta împotriva dro-
gurilor și a criminalităţii) publicat la 17 iunie 
2010, raport intitulat „Globalizarea crimina-
lităţii: evaluarea pericolului crimei organi-
zate transnaţionale”. Acesta a fost iniţiat în 
urma îngrijorărilor exprimate de către statele 
membre ale ONU, Consiliul de Securitate, 
G8 și alte organizaţii internaţionale în legătu-
ră cu pericolul reprezentat de criminalitatea 
organizată transnaţională și necesitatea de a-l 
contracara. Astfel, conform Raportului, prin-
cipalele aspecte reliefate au fost [10]: 

•	 în Europa există aproximativ 140 000 
de victime ale traficului de persoane exploa-
tate sexual, care generează exploatatorilor 
un venit anual brut de 3 miliarde dolari SUA;

•	Rusia este în prezent naţiunea cu cel 
mai mare consum de heroină de pe glob 
(70 de tone anual). Conform estimărilor 
prezentate, drogurile ucid 30 000–40 000 
de tineri ruși în fiecare an;

•	 piaţa globală a armelor ilicite este esti-
mată la 170–320 de milioane de dolari pe an;

•	 importurile ilicite de lemn din Asia că-
tre Europa și China au atins valoarea aproxi-
mativă de 2,5 miliarde de dolari SUA în 2009;

•	 numărul bunurilor contrafăcute, de-
tectate la graniţele europene, a crescut de 
zece ori în ultimul deceniu, acestea atin-
gând o valoare anuală de peste 10 miliarde 
de dolari SUA;

•	 numărul atacurilor piraterești în jurul 
Capului Africii s-a dublat într-un an (de la 
111 în 2008, la 217 în 2009) și este în con-
tinuă creștere. Dintre cele peste 100 de mi-
lioane de dolari SUA obţinute din răscum-
părări, doar un sfert revine piraţilor, restul 
revenind reţelelor criminale;

•	 peste 1,5 milioane de persoane au de 
suferit anual din cauza furtului de identi-
tate, fapt care duce la pierderi estimate la  
1 miliard de dolari SUA;

•	 infracţiunile în spaţiul cibernetic pun 
în pericol securitatea naţiunilor: reţelele de 
electricitate, traficul aerian și instalaţiile 
nucleare au fost deja penetrate.

Axându-se asupra estimărilor prezentate 
în Raport, Antonio Maria Costa, directorul 
executiv al UNODC, a avertizat că „modul 
de aplicare a legislaţiei împotriva grupurilor 
mafiote nu va opri activităţile ilicite în cazul 
în care pieţele de bază rămân netulburate, 
inclusiv armata de luptători de elită – avo-
caţi, contabili, agenţi imobiliari și bancheri –  
care le acoperă și le spală veniturile. Lăco-
mia acestora alimentează pieţele negre la fel 
de mult ca și sindicatele crimei” [10]. 
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Dacă datele de mai sus ne arată impactul 
pe care crima organizată îl are la nivel mon-
dial, apare necesitatea de a reliefa gradul de 
implicare al Uniunii Europene în scopul 
de a contracara activitățile grupărilor acti-
ve pe teritoriul UE sau care au un impact 
asupra securității celor 28 de state membre. 
Astfel, în 2009, Uniunea Europeană a de-
cis înființarea unei agenţii europene a cărei 
activitate să fie concentrată pe lupta împo-
triva infracţiunilor grave, crimei organiza-
te și terorismului – EUROPOL-ul, sau Ofi-
ciul European de Poliție. Actualmente, în 
condițiile prezenței unor amenințări direc-
te, EUROPOL-ul sprijină direct realizarea 
arhitecturii de securitate la nivel european, 
oferind suport analitic, operațional, tehnic 
și strategic statelor membre UE, întărind 
în același timp cooperarea internațională 
cu statele terțe în numele UE, în paralel cu 
tratatele bilaterale semnate de către statele 
membre. Într-un raport de analiză a riscu-
rilor asupra securității europene, intitulat 
SOCTA (Serious and Organized Crime 
Threat Assesment), realizat în 2013, EU-
ROPOL-ul a identificat prezența a cel puțin 
de 3 600 grupări de crimă organizată active 
la nivel european. În raportul SOCTA din 
2017 observăm că cifra a crescut, fiind afla-
te în diferite stadii de investigații un număr 
de peste 5 000 de grupări de crimă organi-
zată. Analizand raportul, nu putem spune 
ca această creștere se datorează neapărat 
unei prezențe mai intense a grupărilor de 
crimă organizată în statele membre, ci mai 
degrabă că efortul concentrat al EUROPOL 
privind dezvoltarea capacității interne de 
analiză a riscurilor, de îmbunătățire a siste-
mului de culegere, gestionare și analiză a in-
formaţiilor operaţionale a permis acestuia  
o cunoaștere mai aprofundată a situației 
reale în teren, determinând în același timp 
mai eficient impactul real pe care îl are cri-
ma organizată în viața cotidiană a cetăţe-
nilor UE.

Deși crima organizată are un carac-
ter pronunţat în zilele noastre, în realitate 
acesta este un fenomen vechi, ale cărui iz-
voare le putem găsi încă de la apariţia pri-
melor civilizaţii umane. Pentru o mai bună 
comprehensiune a evoluţiei crimei organi-
zate, este necesar de a face o scurtă trecere 
în revistă a acestui fenomen global. Astfel, 
în conformitate cu primul cod de legi edi-
tat de umanitate, Codul lui Hammurapi 
(Codex Hammurapi), putem constata că 
astfel de infracţiuni erau cât se poate de 
reale în Babilon acum 4 000 de ani. Prime-
le izvoare istorice concrete în care putem 
identifica elemente incipiente ale crimei 
organizate sunt cele din Egiptul antic. Pri-
mul mormânt al unui faraon descoperit 
intact a fost cel al faraonului Tutankha-
mon în anul 1922, iar tezaurul descoperit 
în acest mormânt a fost unul extraordinar, 
numai inventarierea acestuia realizându-se 
pe parcursul mai multor ani. Întorcându-
ne în timp, istoricii au identificat o relatare 
din perioada faraonului Ramses al IX-lea 
(1129 – 1111 î.Hr.). Documentul intitulat 
Papirusul Abbot cuprinde relatarea unui 
mare vizir, Khaemuaset, și a celor doi ad-
ministratori aflaţi în subordinea sa, Paser 
și Paur, cu privire la reţinerea unui grup 
de jefuitori de morminte [12]. Investiga-
ţia autorităţilor vremii a pornit ca urmare 
a jefuirii a cel puţin 10 morminte rega-
le din dinastiile a XI-a, a XII-a, a XVII-a 
și a XVIII-a, iar acţiunile autorităţilor pot 
fi încadrate ca fiind primele acțiuni cunos-
cute în istorie în care au fost folosite măsuri 
speciale, cum ar fi infiltrarea și filajul. Acest 
caz poate fi încadrat în acelea de crimă or-
ganizată și prin faptul că în spatele grupării 
a fost unul dintre edilii locali care avea in-
formaţii exacte cu privire la cantitatea ar-
tefactelor depuse în morminte, după cum 
reiese din Papirusul Amherst și Papirusul 
Leopold II, în care a fost redată declaraţia 
unui martor. O altă presupusă grupare cri-
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minală a fost cea a preoţilor care oficiau 
înmormăntarile regale și care, sub ame-
ninţarea jefuitorilor, au justificat necesita-
tea mutării bunurilor faraonilor defuncţi 
în locuri sigure, ei facând pierdute o mare 
parte dintre acestea. În acest context, apare 
numele unui anume Herihor, înalt oficial în 
timpul lui Ramses XI. La moartea faraonu-
lui, Herihor i-a uzurpat tronul, împărţindu-
și regatul cu ginerele său, Piankh. Herihor 
s-a desemnat responsabil cu procedurile de 
„reînmormântare” în Valea Regilor, având 
astfel posibilitatea să jefuiască la nivel înalt 
majoritatea mormintelor regale. 

Mergând mai departe în istorie, în Gre-
cia și Roma antică, fenomenul de crimă 
organizată devine mai pronunţat și nu de 
puţine ori s-a întâmplat ca traficul și con-
trabanda de grâne, de sclavi sau de bunuri 
de lux să arunce cele două puteri aproape de 
colapsul economic. Încă de atunci, crimina-
litatea organizată tindea să cuprindă cele 
mai înalte sfere ale puterii, iar fenomenul în 
sine putea fi regăsit deja la orice nivel social.

Diferenţele dintre grupările de crimă 
organizată în diferite ţări/regiuni/conti-
nente sunt semnificative și nu neaparat 
prin scopul final pe care îl au acestea, care, 
fără excepţii, este legat de acumularea de 
resurse financiare cât mai multe, ci prin or-
ganizarea internă sau modul prin care și-au 
extins influenţa. Referindu-ne la termenul 
de „Mafia” stricto senso, acesta se referă la 
grupările de crimă organizată din Sicilia. 
Faima și simplitatea numelui au făcut ca 
acest termen să se refere la toate grupările 
de crimă organizată, inclusiv la cea prezen-
tă în spațiul postsovietic, în care, de altfel, se 
folosește termenul de „Mafia” cu referire la 
crima organizată. Încercând să enumerăm 
cele mai cunoscute grupări de criminalita-
te organizată din lume, grupări cunoscute 
prin violenţă, influenţă, adică cu un pericol 
social enorm, am putea menţiona, fără a 
încerca o ierarhizare a acestora: mafia sâr-

bă, mafia albaneză, mafia mexicană, mafia 
japoneză (sau Yakuza), triadele chinezești, 
cartelurile columbiene de droguri, mafia 
italiană și mafia rusească. În prezentul ar-
ticol, accentul va fi pus pe grupările care 
sunt active în special pe teritoriul Europei, 
cu posibilă influenţă în Europa de Est, și 
anume mafia italiană, albaneză și rusească.

Începem cu mafia italiană, cea mai cu-
noscută dintre cele trei prin prisma „recla-
mei” facute în ultimii 50 de ani, acţiunile 
membrilor grupărilor criminale asimilate 
mafiei italiene fiind intens mediatizate. Stu-
diile sociologice, criminologice, istorice au 
alimentat imaginaţia, ajungându-se ca jar-
goanele, caracterele distinctive, comporta-
mentul, manierele mafioţilor să fie descrise, 
analizate, explicate și imitate. La fel de con-
troversată ca și începutul fenomenului în 
sine este originea termenului de mafie, ini-
ţial caracteristic organizaţiilor din Sicilia. 
Unii cercetători afirmă că originea acestui 
cuvânt se află în expresia arabă Maha’Fat –  
protecţie, imunitate, privilegiu [2]; sau în  
cuvântul Mahias, provenit din aceeași lim- 
bă, care însemnă semeţie, orgoliu, aro-
ganţă. Alţi istorici sunt de părere că mafia 
ar putea veni de la prescurtarea formulei 
„Morte alla Francia Italia anela!” [6] –  
Moarte francezilor strigă Italia!, mottoul 
mișcării clandestine apărute la Palermo în 
anul 1282, ca reacţie la opresiunea domina-
ţiei normande. În cartea lui Selwyn Raab, 
„Cinci Familii: nașterea, declinul și reînvi-
erea celor mai puternice imperii mafiote 
în America” [13], autorul menţionează că, 
până în secolul XIX, cuvântul mafioso nu 
avea conototaţii criminale. În anul 1860, 
o piesă de teatru intitulată „I Mafiusi della 
Vicaria” („Eroii penitenciarului”), scrisă de 
Giuseppe Rizzotto, în care sunt descrise ac-
ţiunile unui grup de prizonieri dintr-un pe-
nitenciar din Sicilia, care, în ciuda tuturor 
adversităţilor, își menţin propriile ierarhie 
și ritualuri, a ajutat la popularizarea terme-
nului de mafia în limba italiană. 
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Prima menţiune a unei grupări crimi-
nale, în sensul termenului pe care îl înţele-
gem acum, este făcută în secolul al IX-lea 
în Sicilia, în timpul dominaţiei arabe asu-
pra acestei insule. Sicilia a fost o colonie 
exploatată, rând pe rând, de greci (750 –  
242 î.Hr.), romani (242 î.Hr. – 440 Anna Do-
minici), vandali (440 – 488), ostrogoți (488 –  
552), bizantini (552 – 902), arabi (902 – 
1091), normanzi (1091 – 1198), Hohensta-
ufen (1198 – 1266), Anjou (1266 – 1282), 
Aragon (1282 – 1713), Savoy (1713 – 1720), 
Habsburg (1720 – 1734), Bourbon of Spain 
(1734 – 1860), devenind astfel terenul pro-
pice dezvoltării fenomenului de banditism 
ca luptă împotiva asupritorilor. Până și uni-
ficarea cu Regatul Italiei în 1860 a fost ca-
lificată de mulţi ca ocupaţie străină. „Ven-
detta” – răzbunarea și mafia – erau singu-
rele opţiuni la îndemâna celor fără apărare 
într-o lume în care justiţia era după voia 
stăpânului. De cele mai multe ori, singura 
soluţie a celor oprimaţi era fuga în munţi și 
înrolarea în bandele înarmate care au exis-
tat dintotdeauna în Sicilia și care purtau 
numele de brigandage (asemănător cu hai-
ducii din Ţara Românească și Moldova). Ca 
un răspuns la agresiunea acestora, în urmă 
cu un secol și jumătate, autorităţile bour-
bonice au decis crearea primului corp de 
poliţie, denumit Companiile Armate, toc-
mai pentru a face faţă atacurilor repetate 
ale bandiţilor locali. Alegerea autorităţilor 
a fost una neinspirată, majoritatea acestor 
primi reprezentanţi ai legii era formată din 
criminali lipsiţi de scrupule, condamnaţi 
la moarte și alţi paria cărora li se acorda o 
ultimă șansă. Încă din această epocă, popu-
laţia siciliană a întors spatele oricărei forme 
de autoritate oficială, resimţind litera legii 
ca una străină și oprimatoare. 

Privită ca „mafia bună”, care vine în aju-
torul celor oprimaţi, organizaţia, sau orga-
nizaţiile de tip mafiot din Sicilia se schimbă 
radical începând cu secolul al XVIII-lea. 

Atunci apar structuri embrionare ale așa-
numitei „mafii negre” sau „întunecate”. 
Totul începe cu recrutarea de către baronii 
locali a gărzilor și supraveghetorilor înar-
maţi, prin intermediul cărora se încerca 
împiedicarea deteriorării drepturilor feu-
dale. Aparatul mafiot, constituit din „ga-
bellotti” – intermediari între ţărani și no-
bilii proprietari de pământ, ajunge rapid să 
trateze de pe poziţii de forţă și cu unii și cu 
ceilalţi. Acest fapt este relatat și de către zi-
aristul italian Michele Pantaleone în cartea 
sa „Mafia și politica”: „O justiţie grosolană, 
impusă prin teroare, nu atât din respect 
pentru lege, cât din dorinţa de a evita cu 
orice preţ ca puterea publică să intervină 
în treburile ei. Mafia a reușit să se impu-
nă ca arbitru și pacificator și ca executant 
rapid și tăcut al unei justiţii întemeiate pe 
veche lege a talionului” [11]. Iar dacă mafia 
a reușit să se perpetueze de-a lungul atâ-
tor generaţii, dacă azi este încă puternică, 
aceasta se datorează celebrei legi a tăcerii – 
Omerta. Dictonul „Chi tace campa!” – Cine 
tace traiește! este o normă atat de generală 
încât a devenit tipică pentru orice grupare 
de crimă organizată de pe mapamond.

Având în acest moment detalii mini-
me despre istoria mafiei italiene și luând 
în considerare caracterul restrâns al aces-
tui articol, ne vom limita în continuare în 
a explica natura și structura celor mai im-
portante 4 mafii italiene: mafia siciliană, 
Calabria Ndrangheta, Napoli Camorra și 
Apulian. Aceste patru grupări criminale 
din Italia au anumite caracteristici funda-
mentale interconectate, care trebuie luate 
în considerare când vorbim de mafia italia-
nă, părţi din acestea fiind preluate ca exem-
plu și de alte grupări criminale: familia, pu-
terea, respectul și teritorialitatea. 

După cum am menţionat mai sus, mafia 
siciliană este, probabil, cea mai cunoscută 
organizaţie criminală din lume. Romantici-
zarea acestei grupări făcută în special în ro-
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manul lui Mario Puzo și în excelenta ecra-
nizare a lui Francis Ford Coppola – “Nașul” 
au contribuit la o imagine idealizată a ma-
fiei siciliene, imagine ce a generat chiar o 
schimbare în atitudinea unor șefi mafioţi 
care au preluat și imitat în viaţa reală mo-
delul impus de Marlon Brando. Cu toate 
acestea, descrierea pitorească a activităţilor 
acestei grupări nu poate ascunde faptul că 
mafia siciliană este puternică, cinică și fără 
milă, fiind o organizaţie criminală foarte 
eficientă. Această grupare controlează o 
mare parte a Siciliei, având influenţe puter-
nice în viaţa economică, politică și socială 
a comunităţii. Mafia siciliană a demonstrat 
de-a lungul istoriei că este foarte flexibilă, 
fiind adaptabilă la restricţiile și oportuni-
tăţile locale, fiind în stare să își modifice 
modul de operare conform noilor cerinţe. 
Aceste caracteristici au constituit un atu 
pentru liderii grupării, făcând munca or-
ganelor de anchetă foarte dificilă. Cea mai 
mare operaţiune a autorităţilor de aplicare 
a legii din Italia, în cooperare cu autorităţile 
din Statele Unite ale Americii, a constituit-
o operaţiunea “Conexiunea Pizza”, care s-a 
desfășurat între anii 1984 – 1987. Această 
operaţiune este considerată ca punctul de 
cotitură în modul de abordare a luptei îm-
potriva crimei organizate. Prin sutele de 
declaraţii ale foștilor mafioţi transformaţi 
în martori (pentiti) s-a reușit descoperirea 
adevăratei esenţe a mafiei siciliene, regulile 
interne de guvernare, structura internă, co-
nexiunile la nivel naţional si internaţional. 
În timpul procesului s-a aflat că numele 
organizaţiei căreia membrii i-au jurat cre-
dinţă nu este mafia, ci „Cosa Nostra” – „tre-
burile noastre” sau „lucrurile noastre”. Nu-
mele de Cosa Nostra mai apăruse în atenţia 
poliţiei în anii 1969 – 1970, dar s-a crezut 
că acesta era valabil doar pentru „sucursa-
la” americană a mafiei. Operaţiunea „Cone-
xiunea Pizza” a confirmat astfel că numele 
de Cosa Nostra este numele întregii orga-

nizaţii, pe ambele maluri ale Atlanticului, 
devenind oficial din acel moment. Mafia si-
ciliană nu este foarte activă în afara terito-
riului ei, familiile neavând avantajele oferi-
te de supunere și omerta. Singura diferenţă 
este dată de nașterea și expansiunea Cosa 
Nostra în SUA în anii 1920, unde membrii 
grupării au profitat de comunitatea de sici-
lieni imigranţi din „Mica Italie” din Brook-
lyn, New York și au importat modelul de 
acasă pentru taxa de protecţie, extorcare, 
racketeering, camătă și controlul activităţi-
lor comerciale. Dar Cosa Nostra americană 
a evoluat într-un alt mod, putând considera 
în acest moment că este o grupare de cri-
mă organizată americană, deși legăturile 
cu Italia nu s-au pierdut. Cu această mică 
excepţie și diferit faţă de celelalte grupări 
mafiote italiene, Cosa Nostra nu are o po-
litică clară de expansiune. Ei consideră că 
Sicilia este locul existenţei lor, iar exportul 
de criminalitate în afara insulei trebuie să 
fie comis doar în măsura în care acesta aju-
tă la creșterea familiei și a puterii acesteia 
în Sicilia. O altă caracteristică a mafiei si-
ciliene este dată și de faptul că activităţile 
de comerţ exterior, dacă le putem numi 
așa, sunt realizate de persoane interpuse 
numite emisari, care, profitând de renume-
le si reputaţia mafiei, negociază în numele 
acesteia de la traficul de droguri, spălarea 
de bani și până la licitaţii publice. Familiile 
au o autonomie extinsă în ceea ce privește 
activităţile criminale, cu excepţia cazurilor 
în care activitatea unei familii afectează 
activitatea celorlalte. În aceste cazuri, de-
ciziile sunt luate după consultări comune. 
Un bun exemplu în acest sens îl reprezintă 
decizia luată în anii 1970, când Cosa Nos-
tra a decis implicarea în traficul de droguri. 
Heroina a fost aleasă ca fiind cea mai profi-
tabilă, iar pentru maximizarea profiturilor 
familiile au cumpărat morfină din Turcia și 
au rafinat-o în Sicilia. În câţiva ani, Sicilia 
a devenit cea mai mare rafinărie a heroinei 
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din vestul Europei, alimentând cu necesa-
rul de heroină o mare parte a pieţei Europei 
și aproximativ 80% din piaţa din SUA. În 
ultimii ani, cererea pieţei a facut ca familii-
le să se reorienteze spre traficul cu cocaină. 
Aceste operaţiuni criminale nu ar putea fi 
realizate fără o bună cooperare cu celelalte 
organizaţii criminale din Italia sau exteri-
or. În Europa, Cosa Nostra este prezentă 
în Spania, Franţa și Germania, iar în afa-
ra Europei prezenţa mafiei siciliene a fost 
observată preponderent în SUA, Canada, 
Venezuela și Africa de Sud.

O altă organizaţie criminală importantă 
în Italia este Calabria „Ndrangheta” (cu-
noscută și sub numele de Onorata Società). 
În ultimii ani, faima acestei organizaţii a 
crescut constant, făcând ca acum mafia ca-
labriană să fie considerată una dintre cele 
mai periculoase la nivel internaţional, fiind 
identificate legături în Germania, Spania, 
Olanda, Franţa, Belgia, Elveţia, Canada, 
SUA, Columbia și Australia. Această gru-
pare își are originea în zonele rurale ale 
Calabriei și, chiar dacă gruparea și-a extins 
activitatea în orașe mari ale Italiei și nu nu-
mai, puterea acesteia rămâne în orasele și 
satele din Calabria. Expansiunea acesteia e 
în directă corelare cu Cosa Nostra, Ndran-
gheta profitând de atacurile Cosei Nostra 
împotriva statului italian în anii 1980 – 
1990, ceea ce a determinat autoritățile din 
Italia să își focalizeze atenţia împotriva pe-
ricolului imediat, lăsând celelalte fenomene 
criminogene în linia a doua. Astfel, Cosa 
Nostra a renunţat sau și-a limitat prezenţa 
pe anumite pieţe, Ndrangheta preluându-le 
imediat. Totodată, decizia din anii 1970 a 
Cosei Nostra de a se concentra pe traficul 
de heroină a determinat Ndrangheta să se 
ocupe de traficul de cocaină. Atunci când 
piaţa heroinei a decăzut, cocaina a devenit 
drogul favorit, iar Ndrangheta avea deja 
toate legăturile necesare atât cu produca-
torii, cât și cu dealerii și consumatorii. În 

ceea ce privește expansiunea acestei gru-
pări criminale, aceasta poate fi asemănată 
cu colonizarea. În comparaţie cu celelalte 
grupări mafiote italiene, care preferau să 
trimită emisari în afara ariei lor de acope-
rire, Ndrangheta preferă să realizeze replici 
ale structurii lor de acasă în zonele noi, in-
filtrând astfel toate elementele societăţii – 
politice, economice și financiare. A rezultat 
în acest mod o afacere transnaţională, care 
poate să acopere toate laturile crimei or-
ganizate, de la răpiri de persoane, camătă, 
fraude bancare, fraude cu fonduri publice, 
trafic de droguri, trafic de arme, corupţie, 
având totodată și o sofisticată schemă de 
spălare a banilor proveniţi din activitățile 
criminale. Gruparea a intrat în ultimii ani 
în atenţia autorităţilor pentru infracţiuni 
împotriva mediului. Într-un raport publi-
cat de Asociaţia italiană pentru protecţia 
mediului (Legambiente), menţionat în 
articolul celor de la 100reporters.org, un 
număr de 95 de clanuri din Ndrangheta 
dintr-un total de 296, au fost implicate în 
infracţiuni de mediu, în special pe dever-
sări ilegale de gunoi (în 2011, o cantitate de 
346 000 tone de gunoi a fost confiscată în 
timp ce se îndrepta spre 10 ţări europene, 8 
din Africa și 5 din Asia) [17]. 

În completarea celor două grupări ma-
fiote italiene vine din urmă gruparea Cam-
mora Napolitană. Deși numele ne duce 
spre Napoli, gruparea nu este concentrată 
numai în acest oras, ea fiind activă în toa-
ta regiunea Campania. Cele mai puternice 
activităţi au fost înregistrate în provincia 
Napoli și provincia Caserta. Spre deosebire 
de mafia siciliană sau Ndrangheta, Cam-
mora este organizată la nivel orizontal, din 
familii și clanuri, aliaţi în funcţie de anumi-
te interese directe, dar fără a avea un lider 
sau o organizaţie ierarhică care să decidă 
asupra teritoriilor controlate sau a zonelor 
de interes. Fiecare grup sau clan are grijă 
de afacerea proprie, iși protejează terito-
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riul, căutând în același timp să îl extindă 
în detrimentul celorlalte familii. Deși ni-
mic nu e centralizat, familiile au reușit să 
ajungă la o înţelegere în numele interesului 
comun, menţinând în acest fel o balanţă 
între puteri. Dovezi ale acestei înţelegeri, 
sau putem spune chiar al unui statut ale 
Cammorei, au apărut în anii 1820, când 
poliţia a aflat despre existenţa unui tribunal 
cunoscut sub numele de Gran Mamma, tri-
bunal care era abilitat să decidă măsuri dis-
ciplinare împotriva cammoriștilor care nu 
respectau înţelegerile. În anii urmatori au 
fost documentate și alte detalii care indicau 
existenţa unei grupări criminale organizate 
puternice în subteran: un statut scris (fri-
eno) în care erau prevazute ritualurile ini-
ţiatice în Cammora, inclusiv obligaţia de a 
asigura fonduri familiilor celor încarceraţi. 
Organizatia mai era cunoscută și sub de-
numirea de Bella Società Riformata, Società 
dell’Umirtà sau Onorata Società [1]. În anii 
1980 – 1990, două grupări s-au luptat pen-
tru supremaţie, Nuova Camorra Organiz-
zata (Noua Camorra Organizată) și Nuova 
Famiglia (Noua Familie). Mii de membri 
ai Cammorei au murit în această luptă și, 
imediat după ce Noua Familie a castigat 
razboiul, luptele au reînceput. În prezent 
se estimează că ar exista în jur de 111 cla-
nuri cammoriste cu aproximativ 6 700 de 
membri în Napoli și în apropierea acestuia. 
În cartea sa Gomorra, Roberto Saviano afir-
mă că reţeaua Cammorei a depășit reţele-
le mafiei siciliene, ale Ndranghetei sau ale 
apulienilor, atât în ceea ce privește puterea 
economică, cât și numărul membrilor. În 
ceea ce priveste activitatea infracţională a 
grupărilor cammoriste merită să începem 
prin menţionarea anului 1970, când mafia 
siciliană a încercat să se folosească de rutele 
prin care se făcea trafic de ţigarete și să le 
convertească în rute pentru traficul de dro-
guri. Nu toate familiile au fost de acord și 
un sangeros război a început, pierzătorii fi-

ind oponenţii traficului de droguri. În 1980 
au facut o avere în urma reconstrucţiei regi-
unii Campania, distrusă ca rezultat al unui 
puternic cutremur. În prezent cammoriștii 
au monopol pe traficul de ţigări prin Ita-
lia, celelalte grupari criminale plătind taxe 
cammoriștilor. De asemenea, aceștia sunt 
implicati și în spălarea de bani, camătă, tra-
fic de migranţi, șantaj, răpiri, corupţie, con-
trafaceri de bani și fraude cu cărţi de credit. 
Drept un caz în care este reflectată coope-
rarea internaţională a cammoriștilor poate 
fi menţionat cel din 1995, cand Cammo-
ra a cooperat cu mafia rusă în falsificarea 
monedei americane. Astfel, cammoristii 
au albit bancnotele de 1 dolar SUA și le-au 
reprintat în bancote de 100 $. Bancnotele 
rezultate au fost date mafiei ruse, care s-a 
ocupat cu redistribuirea acestora în 29 de 
state din blocul estic și în fostele republici 
sovietice [8]. În schimb, mafia rusă a plătit 
camoristilor cu proprietăţi, inclusiv o ban-
ca rusească, sprijinindu-i și în traficul de 
armament în Europa de Est și Italia [15]. 

În 2012, Administraţia Obama a impus 
sancțiuni împotriva Cammorei, ca fiind una 
din cele 4 grupări de crimă organizată trans-
naţionale care reprezintă un pericol iminent 
pentru SUA, celelalte trei grupări fiind Yama-
guchi-gumi (Yakuza) din Japonia, Los Zetas 
din Mexico și Cercul Fraţilor din Rusia [8]. 

Nu putem face o analiză a grupărilor 
mafiote italiene fără a menţiona date des-
pre grupările apuliene, după denumirea 
regiunii din sudul Italiei, Apulia, cele mai 
cunoscute fiind „Societa Foggiana” și „Sa-
cra Corona Unita” [16]. Aceste grupări  
și-au început activitatea în zonele Bari, 
Foggia și Salento, pornind ca grupări 
banditești, dezvoltând ulterior elemente 
ale grupărilor mafiote. Cea mai cunoscută 
grupare apuliană este Sacra Corona Unita, 
care a fost fondată în noaptea de Crăciun 
a anului 1981, în penitenciarul din Trani. 
Ritualurile organizaţiei au avut ca bază pe 
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cele ale Ndranghetei, incluzând terminolo-
gia religioasă și misticismul. Numele vine 
de la următoarele elemente: organizaţia 
este sfântă (Sacra), având inclusiv o funcţie 
asemănătoare unui preot, care consfinţește 
și botează membrii; coroana (Corona), 
asemănătoare simbolului bisericii; Uni-
ta – pentru că membrii grupării trebuie 
sa fie uniţi ca inelele unui lanţ. Gruparea 
este activă în provinciile Brindisi și Lecce, 
fiind implicată în traficul de arme, traficul 
de droguri, traficul de persoane, traficul de 
ţigări, tâlhării și altele, având puternice le-
gături cu organizaţiile criminale din Euro-
pa de Est și Balcani (aici putem menţiona 
mafia albaneză, rusă, grupări din Turcia, 
Muntenegru, România etc.). Ca toate gru-
pările italiene menţionate mai sus, și SCU 
și-a orientat activitățile criminale în ultimii 
ani, într-un mod mai acoperit, penetrând 
ușor toate elementele politice și economi-
ce ale regiunii lor. În ultimii ani, grupările 
apuliene au suferit în urma operaţiunilor 
agenţiilor de aplicare a legii din Europa 
și majoritatea membrilor proeminenţi ai 
grupărilor se află în închisoare. Din păca-
te, aceștia reușesc să își direcţioneze și să 
își conducă afacerile și din spatele gratiilor. 
Ca și în cazul Ndranghetei, grupările apu-
liene au fost și sunt în continuare măcinate 
de războaie interne foarte violente. În afa-
ra regiunii Apulia, clanurile nu sunt foarte 
răspândite, dar legături au fost identificate 
în Olanda, Germania, Elveţia și Albania. 

Continuăm prin oferirea unor detalii 
despre mafia albaneză (Mafia Shqiptare), 
una dintre cele mai puternice în Europa, 
cu influenţe nu numai pe continentul euro-
pean, ci și în Asia (în special China), Ame-
rica de Nord (SUA și Canada), Australia și 
America de Sud. Deci are o dezvoltare la 
nivel mondial, dezvoltare care a fost posibi-
lă într-un timp foarte scurt și cu o violenţă 
extremă. O caracteristică a acestor grupări 
este dată de către membri, aceștia fiind, fără 

nici o excepţie, membri ai aceleiași familii. 
Astfel avem parte de o omogenitate extra-
ordinară la nivel de grupare, de o structu-
ră clară a clanului, cu o disciplină internă 
exemplară, elemente care dau acestor gru-
pări un grad de impermeabilitate extraor-
dinar, făcând aproape imposibilă munca 
sub acoperire a organelor de aplicare a le-
gii. Vorbind despre organizarea ierarhică în 
cadrul clanurilor, putem delimita următoa-
rele caracteristici: un clan / o familie este 
cunosctută ca un „fis” sau „fare”; comitetul 
executiv este cunoscut ca „Bajrak” și este 
compus din responsabilii din fiecare unita-
te a clanului; o unitate este condusă de un 
„Krye” sau „Sef ”, care își selecţionează un 
„Kryetar” sau „adjunct”; Kryetar-ul își ale-
ge un „Mik” sau „prieten”, care are rolul de 
ofiţer de legătură cu ceilalţi membri ai gru-
pării, cu mici responsabilităţi manageriale. 
După cum am menţionat deja, legăturile în 
cadrul grupării sunt legături de sânge, întă-
rite și extinse prin căsătorie, cu un accent 
pronunţat pe onoare, loialitate și familie. 
Depășirea atribuţiilor, încălcarea normelor 
interne sau trădarea se pedepsesc aspru. 
Duritatea răspunsului duce la frică, iar fri-
ca garantează loialitatea necondiţionată că-
tre familie [14]. O alta asemănare cu mafia 
italiană, și mafia albaneză și-a creat în timp 
o serie de ritualuri, încercând asfel să creas-
că nivelul de conștientizare a membrilor că 
fac parte dintr-o familie. Mafia albaneză  
folosește ca simbol al codului onoarei ter-
menul de „Besa”, care înseamnă încredere 
[19]. Pe parcursul procesului de recrutare a 
noilor membri, novicele trebuie să depună 
un jurământ, acel jurământ fiind conside-
rat un contract verbal de încredere, sacru 
și care este definit ca Besa. De obicei, când 
cineva iţi dă un Besa înseamnă ca acea per-
soană iși va sacrifica propria viaţă pentru 
a o proteja pe a ta [7]. Grupările de crimă 
organizată albaneze sunt implicate în trafi-
cul de droguri, traficul de arme, traficul de 
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persoane și organe, prostituţie și jocuri de 
noroc. În timp au fost identificate legături 
între mafia albaneză și grupări teroriste, în 
special cu UCK / KLA (Kosovo Liberation 
Army). Într-o declaraţie a unui agent din 
cadrul Agenţiei Antidrog a SUA publicată 
în 1999 în „The Washington Times”, acesta 
menţionează numeroasele legaturi dintre 
KLA și grupări albaneze, acestea fiind în 
atenţia agenţiei de aplicare a legii din cau-
za controlului asupra traficului de heroină. 
Tot acesta a mai declarat că o mare parte 
din profitul rezultat din traficul de droguri 
era redirecţionată spre procurarea de arme 
pentru KLA. Dupa 1999 ONU emite Rezo-
luţia 1244 prin care se asigură în regiunea 
Kosovo o prezenţă militară prin KFOR și 
a UNMIK, KLA fiind oficial demilitariza-
tă, dar o parte din membrii acestei grupări 
s-au înrolat în structurile de aplicare a legii 
din Kosovo, făcând inclusiv parte din Gu-
vern. Expansiunea grupărilor de crimă or-
ganizată albaneze în Europa a fost facilitată 
de conflictul militar din fosta Iugoslavie. 
Ce s-a observat a fost că, în momentul în 
care aceste grupări au ajuns în noile ţări, au 
decis să se integreze în peisaj și să coopere-
ze cu grupările deja existente, identificând 
elemente de interes comun. În Italia, de 
exemplu, mafia albaneză a preluat o mare 
parte din traficul de droguri, camătă, tra-
fic de persoane etc., preferând sa plătească 
taxe mafiei italiene. Modalitatea violentă 
prin care mafia albaneză iși implementea-
ză activităţile ilegale l-a determinat pe unul 
dintre procurorii italieni, Cataldo Motta, 
să declare ca „mafia albaneză  a devenit 
un punct de referinţă în toate activităţile 
criminale din ziua de azi. Totul trece prin 
mâinile albanezilor. Rutele de transport 
al drogurilor, al persoanelor și armelor cu 
destinaţia Europa se află în mâini albaneze”.

În condițiile în care crima organizată se 
extinde tot mai mult pe arena internaţiona-
lă, apare necesitatea de a supune investigației 

regiunea central-europeană, în special cea 
din proximitatea Republicii Moldova, zonă 
în care se observă prezența modelului rusesc 
de organizare, care continuă să prevaleze. În 
acest caz vom detalia mafia rusă.

Istoric vorbind însă, prima grupare or-
ganizată în spațiul sovietic a fost dezvoltată 
în gulag, influența ei se referea la viața din 
lagărele de concentrare sau închisori. Suc-
cesul lui Stalin în a elimina din viața pu-
blică grupările de hoți care dominau Rusia 
după 1917 a avut ca rezultat aducerea sub 
același acoperiș a celor mai periculoase 
persoane din Rusia. Așa a apărut ceea ce se 
numește până astăzi gruparea „vor-v-zako-
ne” sau, tradusă, „hoț în lege” ori „hoț cu 
un cod”. Gruparea și-a dezvoltat un set de 
reguli, care în principal interziceau orice 
formă de cooperare cu autoritățile, în spe-
cial cu gardienii. Membrii grupării refuzau 
să participe la activitățile lucrative, furau, 
violau, îi eliminau pe cei care îi incomo-
dau, comiţând fapte caracteristice grupări-
lor din închisori. În acest context, în scopul 
de-a fi ușor recognoscibili între ei, dar și de 
către ceilalți, aceștia și-au organizat un set 
de elemente, cum ar fi, de exemplu, tatua-
jele. Astfel, în limbajul indivizilor membri 
ai unei organizații criminale, simbolul pi-
sicii semnifică apartenența la categoria de 
„hoț’’ și ,,doar împușcarea mă poate vin-
deca”. Alte simboluri utilizate de grupările 
criminale, ca de exemplu punctele de pe 
mână, indicau numărul anilor petrecuţi în 
închisoare etc. Desigur, acești indivizi erau 
activi nu doar în închisori, ci și în afara 
acestora. Unica diferență dintre acei „vory” 
eliberați era că la libertate aceștia lucrau cu 
alți „vory”. 

În timpul celui de-al Doilea Război 
Mondial, nevoia de soldați a determinat 
autoritățile să permită prizonierilor să par-
ticipe la război, oferindu-le în schimb eli-
berarea. În condițiile create, așa-numiții 
„vory” au jurat să nu coopereze sub nici o 
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formă cu autoritățile, iar războiul nu era 
un motiv de a încălcă jurământul. Cu toa-
te acestea, unii „vory” au decis să intre în 
rândurile armatei sau să participe la răz-
boi, din sentimentul de patriotism sau din 
dorința de a scăpa din închisoare. Obiceiu-
rile i-au readus după gratii, doar că aici, în 
loc să fie apreciați pentru victoria împotri-
va nazismului, au fost îndepărtați de către 
ceilalți „vory”, nefiind acceptați înapoi în 
grup. Aceștia și-au format un grup separat 
al cărui nume a fost „suka” (târfe). Astfel 
a început un război între gruparea „suka” 
și gruparea „vory”, război care a cuprins tot 
sistemul gulagului. Diferența în confrun-
tarea dintre grupări au făcut-o gardienii, 
care s-au aliat cu cei din gruparea „suka”, 
dispuși să colaboreze cu autoritățile. Gardi-
enii confiscau armele improvizate de către 
reprezentanții grupării ,,vory’’, ignorând în 
același timp pe cele ale grupării „suka”. Deja 
la sfârșitul anilor 1950, gruparea „vory” era 
practic desființată, membrii săi au fost fie 
omorâți, fie asimilați de „suka”.

Totuși, datorită faimei de a se opune 
autorităților, de a lucra împreună ghidați de 
un singur cod al onoarei, chiar și cu niște ta-
tuaje distinctive impunătoare, membrii gru-
pării „vory” nu au dispărut totalmente. Astfel, 
treptat gruparea „suka” a redevenit „vory”. Ro-
lul membrilor „vory” a devenit mai pregnant 
în afara gulagului, sistem care după moartea 
lui I. V. Stalin a fost redus în importanța sa în 
reeducarea indivizilor incomozi și a crimina-
lilor. Această schimbare a făcut ca în anii 1970 
„vory” să devină o grupare care insuflă nu 
doar frică, ci și o grupare de indivizi bogați, 
puternici și influenți, în special prin alianța 
acestora cu cel mai puternic grup al vremuri-
lor: nomenclatura comunistă [9]. 

Din toate sursele de informații cu refe-
rire la viața în Uniunea Sovietică după anii 
1970, observăm că elementul de legătură 
este creșterea corupției. În acea perioa-
dă, fenomenul putea fi denumit sub o altă 
formă, referindu-se la persoana care e ca-

pabilă de a face rost de tot ce aveai nevo-
ie, adică un „aranjator” sau „distribuitor”. 
Acest „personaj” era, desigur, prezent la 
toate nivelurile societății, putând să facă 
rost atât de elementele de bază ale vieții – 
medicamente, alimente –, dar și de mașini, 
prostituate etc. Toate aceste „aranjamente” 
alimentau și erau alimentate de o econo-
mie subterană, uneori mult mai productivă 
decât economia legală, în spatele căreia se 
aflau, desigur, grupările de „vory” și no-
menclatura comunistă coruptă [9].

Caracteristic perioadei anilor 1980, în 
special perioadei „perestroikăi”, M. Gor-
baciov, ultimul președinte al URSS, a per-
mis populației sa înființeze mici companii, 
sperând într-o revitalizare a economiei. În 
scopul înființării unei afaceri, era necesar 
capitalul financiar și de reprezentanți care 
să dețină acest capital într-o țară comunis-
tă în care, dacă aveai mai mulți bani decât 
alții, erai persecutat de liderii grupărilor de 
crimă organizată ori de către reprezentanții 
nomenclaturii. Într-o estimare neoficială, 
aproximativ 90% din noile companii au 
avut la bază bani proveniți din activități 
criminale. A urmat colapsul URSS, care a 
dus la privatizarea fabricilor și a celorlalte 
companii de stat, inclusiv a resurselor na-
turale. Piața Occidentului s-a deschis larg, 
permițând ca tranzacțiile (resurse natu-
rale si alte bunuri) noilor „patroni” să fie 
realizate în cantități mari și greu de ur-
mărit de către autoritățile ruse. Având mai 
mulți bani la dispoziție, cu un psihic care 
cerea compensarea anilor petrecuți sub 
restricțiile comunismului, a crescut cererea 
de droguri de orice tip pe piață, fapt ce a 
dus la o dezvoltare a rutelor de transport 
dinspre Asia Centrală, Afghanistan, Iran. 

Prezența fenomenului „crimă organi-
zată” este o amenințare directă la adresa 
comunității internaționale. Doar prin uni-
rea eforturilor comune ale tuturor statelor, 
organizațiilor internaționale ar fi posibilă o 
reală combatere a acestui fenomen. 
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ANALIZA CHELTUIELILOR BUGETARE  
PENTRU APĂRAREA NAŢIONALĂ

   Iurie PÎNTEA1

  Iurie MORCOTILO2

ANALYSIS OF BUGET COSTS FOR THE NAITONAL DEFENSE

The national defense is a public service which beneficiaries are all the citizens of the  Re-
public of Moldova. Of their capacity to ensure the delivery of service of defense depen-

ds the integrity and physical existence of the state and its citizens, although the costs of the 
army financing are far below the security and economic benefits. Increasing of the army finan-
cing must be accompanied with the comprehencive process of the defense sector analysis 
and planning. The decision to increase the financing must only be taken, following the analysis 
of the security environment, the study of military capacities to face the respective challenges, 
as well as the financing possibilities of a country. 

Keywords: budget, national defense, security, Republic of Moldova

1   Iurie PÎNTEA, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.
2  Iurie MORCOTILO, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.

Apărarea naţională este un serviciu 
public ai cărui beneficiari sunt toţi 

cetăţenii Republicii Moldova. În mare par-
te, livrarea acestui serviciu este asigurată de 
către stat prin intermediul forţelor armate. 
De capacitatea acestora de a asigura livra-
rea serviciului de apărare depinde integri-
tatea și existenţa fizică a statului și cetăţe-
nilor, deci costurile de finanţare a armatei 
sunt net inferioare beneficiilor de securita-
te și economice. Totodată, cuantumul ba-
nilor publici destinaţi finanţării sectorului 
de apărare trebuie să ia în calcul un set de 
factori importanţi, precum mediul de secu-
ritate a ţării, capacităţile statului de finanţa-
re, eficienţa utilizării banilor publici, dar și 
consensul naţional asupra acestui subiect. 

În Republica Moldova, importanţa ar-
matei pentru stabilitatea și dezvoltarea ţării 
este subestimată atât la nivel guvernamen-
tal, cât și la nivel de societate. Faptul dat se 
manifestă atât prin lipsa discuţiilor în spa-
ţiul public asupra rolului armatei, cât și în 
subfinanţarea cronică a instituţiei respec-
tive pe parcursul mai multor ani. Situaţia 
a ajuns la o așa stare că ţara noastră alocă 

pentru apărare sub 0,4% din PIB, cu mult 
mai puţin decât toate ţările din regiunea 
Europei Centrale și de Est, noi plasându-ne 
pe ultimul loc. Și această tendinţă se menţi-
ne deja câteva decenii, în pofida faptului că 
există un conflict îngheţat pe teritoriul ţării 
și logicii militare de a cheltui pe apărare cel 
puţin același cuantum cât și ţările vecine. 
De asemenea, rolul armatei în ţara noastră 
nu a fost revizuit nici după agravarea situ-
aţie de securitate din regiune, deși există o 
necesitate de a mări cheltuielile pe acest do-
meniu în termeni reali. 

Majorarea finanţării armatei trebuie să 
fie însoţită de un proces comprehensiv de 
analiză și planificare a sectorului apărării. 
Decizia de a crește finanţarea trebuie să 
vină doar după analiza mediului de secu-
ritate, studierea capacităţilor militare de a 
face faţă provocărilor respective, precum și 
posibilităţilor de finanţare ale statului. Re-
publica Moldova, având deja o balanţă de-
ficitară a finanţelor publice, care se va cioc-
ni în viitorul apropiat cu noi presiuni, ne-
cesită să maximizeze eficienţa cheltuielilor 
în domeniul apărării, care nu este posibilă 
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fără o analiză și transparenţă a domeniului 
dat. Amânarea în timp a procesului de re-
formare structurală și financiară a armatei 
doar va mări riscurile de securitate naţio-
nală și va avea, inclusiv, costuri economice 
pentru dezvoltarea ulterioară a ţării.

CADRUL GENERAL AL APĂRĂRII 
NAŢIONALE

Volumul și calitatea bugetului apărării 
depind de următoarele elemente cheie: 

1.  Politicile în domeniul apărării. 
2.  Rolul, calitatea și eficienţa instituţiilor 

cu responsabilităţi și atribuţii în formarea, 
executarea și utilizarea resurselor destinate 
apărării și implementării politicii de apărare.

3.  Calitatea și eficienţa procesului bugetar.
O evaluare succintă a acestor elemente 

cheie indică asupra existenţei unor proble-
me sistemice majore în cadrul de politici în 
domeniul apărării naţionale.

Politicile în domeniul apărării sunt de-
terminate de un set logic de acte legislative 
și normative cu obiective și conţinut bine 
determinat. Reieșind din structura, modul 
de organizare și distribuirea responsabilită-
ţilor în cadrul unui stat democratic, poli-
tica de apărare include următoarele docu-
mente obligatorii:

1. Constituţia Republicii Moldova.
2. Strategia securităţii naţionale. 
3. Carta albă (a securităţii și apărării na-

ţionale).
4. Strategia militară naţională (Strategia 

apărăii naţionale).
5. Planuri strategice și operaţionale de 

întrebuinţare a forţelor. 
6. Programe de constituire, dezvoltare, 

modernizare și pregătire a forţelor compo-
nente.

Strategia securităţii naţionale (SSN) de-
finește interesele și obiectivele politicilor 
de securitate naţională, prezintă evaluarea 
mediului de securitate, identifică factorii de 

risc din mediul intern și internaţional, de-
termină direcţiile de acţiune și principalele 
mijloace pentru asigurarea securităţii naţi-
onale. Strategia are un orizont de evaluare 
pe termen mediu de 4 ani și o perspectivă 
pe termen lung, cuprinzând estimarea re-
surselor ce vor fi alocate pentru realizarea 
obiectivelor de securitate și apărare. 

În unele state europene, pentru asigura-
rea realizării prevederilor Strategiei securi-
tăţii naţionale, guvernul elaborează Carta 
albă a securităţii și apărării naţionale, prin 
care stabilesc: 

•	Obiectivele politicii de apărare pentru 
perioada de guvernare;

•	Obiectivele și sarcinile principale ale 
instituţiilor angajate în realizarea securită-
ţii și apărării naţionale;

•	 Structura de forțe actuală și viitoare;
•	Misiunile si cerinţele specifice pentru 

Forţele Armate (FA);
•	Măsurile și acţiunile ce urmează să fie 

întreprinse de acestea, resursele naturale, 
umane, materiale, financiare și de altă na-
tură, pe care urmează să le asigure anual 
pentru constituirea și pregătirea forţelor 
participante la apărarea naţională și la asi-
gurarea securităţii, conform misiunilor ce 
le revin. 

Carta albă a securităţii și apărării naţio-
nale vizează aceeași perioadă de valabilitate 
ca și SSN și se înaintează spre aprobare Par-
lamentului odată cu sau la două-trei luni de 
la acordarea votului de încredere.

Pe baza SSN, a Programului de guver-
nare și a Cartei albe a securităţii și apărării 
naţionale, celelalte instituţii publice cu atri-
buţii în domeniul apărării, ordinii publice 
și securităţii naţionale elaborează strategii, 
programe și planuri departamentale pro-
prii, menite să realizeze obiectivele și inte-
resele de securitate naţională. 

Strategia militară naţională (SMN) sau 
Strategia apărăii naţionale (SAN) stabilește 
obiectivele militare naţionale, potenţialele 
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riscuri si ameninţări militare la adresa ţării, 
conceptele strategice si operaţionale pen-
tru îndeplinirea acestor obiective, volumul, 
structura și modul de alocare a resurselor 
necesare apărării armate, structura forţelor, 
misiunile, organizarea, dotarea, criterii de 
instruire și de operativitate, sprijinul lo-
gistic și nevoile de infrastructură necesare 
organismului militar în vederea realizării 
obiectivelor naţionale de securitate, con-
cepţia de pregătire și angajare în acţiuni 
militare a FA, măsurile necesare în vederea 
îndeplinirii angajamentelor de cooperare, 
parteneriat, asumate pe plan internaţional.

Pe baza documentelor sus-menţiona-
te, Ministerul Apărării (MA) și Ministerul 
Afacerilor Interne elaborează propriile pla-
nuri strategice și operaţionale de întrebuin-
ţare a forţelor (1) și programe de constitu-
ire, dezvoltare, modernizare și pregătire a 
forţelor componente (2). 

Planurile strategice și operaţionale de 
întrebuinţare a forţelor cuprind misiunile 
componentelor FA (categoriilor de forţe), 
în condiţii de pace, de criză și de război, 
scenariile probabile în care aceste misiuni 
vor fi îndeplinite, modalităţile de acţiune 
pentru executarea acestora. Din afirmaţiile 
reprezentanţilor MA, planurile strategice 
și operaţionale de întrebuinţare a forţelor 
sunt elaborate periodic și sunt aprobate de 
către președintele Republicii Moldova – co-
mandant suprem al Forţelor Armate.

Programele de constituire, modernizare 
și pregătire a forţelor cuprind măsurile și 
acţiunile concrete ce se execută pentru or-
ganizarea și înzestrarea unităţilor militare, 
pregătirea comandamentelor și unităţilor, 
asigurarea sprijinului logistic și a rezerve-
lor pentru mobilizare și război, crearea și 
întreţinerea infrastructurii pentru acţiuni 
militare, participarea la acţiuni de coope-
rare internaţională etc. Programele se ela-
borează pentru o perioadă de 4 ani, cu o 
perspectivă pe termen lung, se aprobă de 

Parlament, se completează și se actualizea-
ză în raport cu stadiul de execuţie. Până la 
momentul actual, în Republica Moldova nu 
există programe de constituire, moderniza-
re și pregătire a forţelor aprobate de Parla-
ment.

PLANIFICAREA BUGETARĂ

Din perspectiva bugetară, domeniul 
apărării naţionale are multe în comun cu 
restul sectoarelor publice. Distincţia prin-
cipală, în mare parte, poate exista doar în 
gradul de confidenţialitate şi secretizare 
a unor cheltuieli bugetare, care trebuie să 
fie argumentate şi supuse unor controale 
din partea legislativului. Deci, la baza con-
strucţiei unei armate eficiente, efective şi 
profesionale trebuie să stea un sistem de 
management financiar al finanţelor publice 
(SMFP) bine dezvoltat şi implementat in-
tegral.

Unul din elementele cheie ale SMFP 
este planificarea bugetară. Conform ce-
lor mai bune practici internaţionale ce ţin 
de procesul bugetar în domeniul apărării, 
planificarea cheltuielilor pentru domeniul 
respectiv trebuie să fie efectuată pe termen 
scurt, mediu şi lung, cuprinzând o perioadă 
de până la zece ani [1]. Crucială, însă este 
definitivarea şi argumentarea din punct de 
vedere financiar a obiectivelor pe termen 
lung pentru construcţia forţelor armate. 
Această planificare stă la baza întregului 
proces de alocare a resurselor financiare şi 
se face în baza analizelor şi strategiilor sec-
toriale de dezvoltare. 

La momentul actual, în Republica Mol-
dova, practic, nu se efectuează planificarea 
strategică pentru Forţele Armate. Unicul 
document de care se poate ghida MA este 
SSN, adoptată la 28 iulie 2010 [2]. Acest 
document însă a rămas nefinalizat, neim-
plementat și fără oricare efecte juridice și 
practice. Prevederile cheie ale acestui do-
cument (elaborarea în termen de trei luni a 
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planului de acţiuni pentru implementarea 
strategiei, elaborarea planurilor și strategii-
lor departamentale, reformarea Consiliului 
Suprem de Securitate, evaluarea sistemati-
că a procesului de implementare a strategi-
ei etc.) au rămas nerealizate. De asemenea,  
nu a fost elaborată SMN şi o nouă doctrină 
militară, deşi rămâne în vigoare doctrina 
aprobată tocmai în anul 1995, ea având o 
utilitate nulă din punct de vedere al aplica-
bilităţii, deoarece este moral învechită [3].

Mai multe eforturi de redresare a situ-
aţiei cu planificarea strategică au dat eşec 
în ultimul deceniu. Prima încercare a fost 
aprobarea în anul 2002 a Concepţiei refor-
mei militare, care presupunea un proces 
radical de modernizare a armatei naţionale 
către finele anului 2014 [4]. În cadrul aces-
tui proces a fost lansată şi Analiza strategi-
că a apărării (ASA) către finele anului 2007, 
având scopul de analiză comprehensivă a 
sistemului de apărare din Republica Mol-
dova [5]. Deja în baza ASA trebuia să fie 
elaborată şi publicată SMN şi Carta albă 
a apărării, în care sunt aduse argumentele 
bugetare de construcţie a armatei pe ter-
men mediu şi lung. În pofida faptului că a 
fost finalizat raportul prealabil al ASA în 
anii 2010-2012, el aşa şi nu a fost publicat, 
deşi se planifica o versiune pentru publicul 
larg. De asemenea, nu s-au întreprins mă-
suri de evaluare a procesului de reformare 
a armatei, lansat în anul 2002. 

În lipsa unei abordări strategice, MA re-
curge la planificarea cheltuielilor bugetare 
doar pe termen scurt şi mediu. Pe termen 
mediu, cheltuielile pentru apărare, ca şi 
pentru restul sectoarelor publice, se pla-
nifică în procesul de elaborare a Cadrului 
bugetar pe termen mediu (CBTM). Deşi în 
acest proces, începând cu anul 2011, au în-
ceput să fie elaborate strategii sectoriale cu 
detalieri pe programe de cheltuieli, din anul 
2013 ele nu mai sunt publicate. Conform 
strategiei sectoriale publicate, alocările  

bugetare pentru apărarea naţională sunt 
distribuite pe şapte programe de cheltuieli –  
(i) Elaborarea de politici şi management în 
domeniul apărării; (ii) Forţe terestre; (iii) 
Forţe aeriene; (iv) Operaţiuni în afara ţării;  
(v) Comunicaţii şi informatică; (vi) Sprijin 
armatei naţionale; (vii) Învăţământ supe-
rior [6]. De asemenea, aceste programe din 
CBTM stau şi la baza programelor de chel-
tuieli din bugetele anuale. 

Programele bugetare anuale au, la rân-
dul lor, unele deficienţe ce ţin de structu-
ra acestora. Acest argument se referă pre-
ponderent la indicatorii de performanţă 
identificaţi în cadrul subprogramelor bu-
getare pentru apărare. Astfel, la indicatorii 
de eficienţă ca unitate de măsură sunt indi-
cate cheltuielile de instruire pe o persoană, 
dar nu sunt indicate, de exemplu, numărul 
de ore de instruire, numărul de manevre, 
numărul de ore de zbor pentru piloţii din 
forţele aeriene etc. 

Finalmente, programarea bugetară anu-
ală şi cea pe termen mediu poartă un carac-
ter situaţional. Alocările bugetare conform 
programelor folosite sunt orientate exclusiv 
către conservarea actualei structuri a AN. 
De fapt, fără adoptarea unor documen-
te strategice de planificare, nu se va putea 
da un răspuns clar la întrebarea ce armată 
construim şi ce dorim să obţinem. Această 
abordare reduce semnificativ din eficienţa 
cheltuielilor bugetare, deoarece statul alocă 
bani exclusiv pentru întreţinerea unor For-
ţe Armate doar ca atribut al suveranităţii, 
dar nu şi de apărare a teritoriului său – mi-
siunea de bază a oricăror forţe militare.

EXECUTAREA BUGETARĂ

Pe parcursul ultimului deceniu, finanţa-
rea sectorului apărării naţionale nu a fost 
uniformă. Odată cu lansarea Concepţiei 
reformei militare în anul 2002 au crescut 
și alocările bugetare pentru apărare, atin-
gând nivelul maxim de 0,61% din PIB în 
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anul 2008. După o reducere semnificativă 
a finanţării în anii 2009 – 2010, alocările în 
termene nominale au început să crească din 
nou, depășind în anul 2014 nivelul maxim 
înregistrat în 2008. Totodată, cheltuielile în 
termene reale s-au recuperat nesemnifica-
tiv după 2010 și nu au atins nivelul maxim 
precedent. De asemenea, în perioada re-
spectivă, ponderea alocărilor pentru apă-
rare în PIB și în total cheltuieli bugetare a 
stagnat la un nivel cu mult mai jos decât în 
perioada anterioară (figura 1). Aceste evo-
luţii vorbesc despre pierderea interesului 
din partea executivului pentru reformarea 
sectorului dat și că finanţarea altor sectoare 
a crescut cu mult mai rapid.

Figura 1. Dinamica cheltuielilor bugetare  
pentru apărare în termene absolute  
(mil. lei, axa din stânga) și termene  

relative (%, axa din dreapta)

Un rol important, pe lângă volumul total 
de finanţare a apărării, îl joacă și structura 
cheltuielilor bugetare în cadrul acestui sec-
tor. Importanţa acestui factor crește și mai 
mult în condiţiile când există constrângeri 
bugetare, fiind necesară de alocarea de fi-
nanţarea prioritar pentru menţinerea capa-
cităţilor de luptă ale armatei. În cazul când 
nu sunt documente strategice de planificare 
și nu s-au întreprins analize cost–beneficiu, 
este greu de spus care sunt componentele 
prioritare de cheltuieli pentru AN. Totoda-
tă, mai jos se vor analiza cheltuielile buge-
tare pentru apărare prin prisma că trebuie 
să fie maximizate cheltuielile pentru unită-
ţile de luptă ale AN, capabile la moment să 
îndeplinească apărarea nemijlocită a ţării. 
Pentru aceasta, se presupune că aceste uni-
tăţi trebuie să fie echipate cu tehnică mo-
dernă și militari instruiţi.

Finanţarea apărării în Republica Mol-
dova este cu mult mai joasă decât la toate 
ţările din regiune. Astfel, în anul 2015 Re-
publica Moldova era devansată la capitolul 
ponderii cheltuielilor militare în PIB de 
toate ţările din Europa Centrală și de Est, 
precum și de cele din CSI (figura 2). De 
asemenea, alocările pentru acest domeniu 
la noi în ţară sunt cele mai mici în compa-
raţie și cu alte ţări neutre, precum și din 
punct de vedere al intensităţii cheltuielilor 
respective per cap de locuitor (tabelul 3) 
[7].

Figura 2. Cheltuieli militare în Europa  
Centrală și de Est (% din PIB)

Structura cheltuielilor pentru apărare 
poartă un caracter neuniform şi a suferit 
schimbări semnificative pe parcursul ul-
timilor ani. În ultimii ani, cea mai mare 
pondere din alocările bugetare este pentru 
personal (mai mult de 50%), în timp ce in-
vestiţiile de capital sunt nesemnificative, 
de doar câteva puncte procentuale (figura 
3). Cheltuielile pentru personal au crescut 
brusc în anul 2007 şi au continuat să creas-



revista Militară. nr. 2 (18) / 2017

\ 
SE

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

43

că până în prezent, faptul dat fiind în mare 
măsură explicat de trecerea la modelul de 
armată profesională. Totodată, această 
structură de cheltuieli din nou scoate în 
evidenţă faptul că cheltuielile actuale sunt 
doar pentru întreţinerea fizică a unui nu-
măr dat de militari, fără a se face investi-
ţii în capacităţile lor de luptă. Perpetuarea 
acestui model de finanţare a AN va duce la 
situaţia când utilitatea forţelor armate pen-
tru apărarea ţării va fi nulă, şi mai eficient 
va fi de desfiinţat AN ca serviciu public.

Figura 3. Structura cheltuielilor bugetare  
(mil. lei, axa din stânga) și ponderea  

cheltuielilor capitale, în total cheltuieli  
(%, axa din dreapta)

De asemenea, structura cheltuielilor ca-
pitale actuale nu contribuie la fortificarea 
capacităţilor de luptă ale AN. Până în anul 
2008, o parte semnificativă din cheltuielile 
capitale erau orientate către investiţii capi-
tale şi procurarea mijloacelor fixe. Astfel, în 
anul 2008 a fost atins un record de investi-
ţii capitale de circa 132,2 mil. lei sau 47% 
din total cheltuieli capitale pentru apăra-
rea naţională. Începând însă cu anul 2009, 
cheltuielile respective au scăzut drastic, iar 
în perioada anilor 2011 – 2014 practic nu 
s-au făcut alocări pentru investiţii capitale 
(figura 4). Dar şi investiţiile imense din pe-
rioada anilor 2006 – 2008 erau orientate că-
tre construcţia de locuinţe, atingând pon-

derea de 96% din total investiţii capitale în 
anul 2008, când s-a înregistrat maximul de 
cheltuieli la acest capitol. De asemenea, în 
perioada anilor 2005 – 2007 o parte semni-
ficativă din investiţii capitale erau orientate 
către construcţia conductelor de gaze, in-
frastructură ce nu ţine nemijlocit de apăra-
rea naţională.

Figura 4. Dinamica cheltuielilor pentru  
investiţii capitale (axa din dreapta)  

și restul cheltuielilor capitale  
(axa din stânga), mil. lei

Cheltuielile pentru apărare sunt distri-
buite neuniform şi din punct de vedere in-
stituţional. Majoritatea alocărilor sunt adre-
sate finanţării trupelor regulate, circa 55% 
din total cheltuieli fiind destinate apărării 
naţionale (tabelul 1). Totodată, în cadrul 
acestui grup de cheltuieli pot fi evidenţiate 
unele alocări greu de explicat din punct de 
vedere al raportului cost–beneficiu, pentru 
apărarea naţională la momentul actual. Ast-
fel, pentru finanţarea forţelor aeriene, care 
include baza de aviaţie din or. Floreşti şi bri-
gada de rachete antiaeriene, se alocă anual 
circa 30 mil. lei sau 14% din suma alocată 
pentru trupele regulate. Utilitatea acestor 
cheltuieli este joasă, deoarece aceste trupe 
sunt dotate cu avioane şi rachete antiaeri-
ene învechite moral şi fizic, cu care practic 
nu se efectuează manevre şi antrenamen-
te. În plus, suprafaţa ipotetică a spaţiului  
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aerian apărat de către brigada de rachete an-
tiaeriene este de doar 10%, iar spaţiul moni-
torizat de către radare este de doar 70% [8]. 
În aceste circumstanţe este imperativ de 
revizuit în cadrul noilor documente de pla-
nificare strategică oportunitatea finanţării 
acestor unităţi, în cazul dacă se decide ca 
finanţarea AN să rămână la nivelul actual.

Nucleul de luptă al AN este subfinanţat. 
Acest nucleu îl reprezintă trupele terestre, 
şi anume cele 3 brigăzi de infanterie mo-
torizată. Subfinanţarea acută a acestor bri-

găzi se observă din comparaţia cu alocă-
rile pentru alte unităţi militare, în special 
pentru batalionul de gardă. Astfel, batalio-
nul de gardă primeşte o finanţare aproape 
echivalentă cu cea destinată brigăzilor 1  
şi 2 (tabelul 1). Problema majoră constă nu 
în faptul că sunt alocate sume semnificative 
pentru o unitate de elită cum este batalio-
nul de gardă, dar în alocările minore către 
principalele unităţi de luptă ale AN, care şi 
sunt mai mari după toţi indicatorii cantita-
tivi decât un batalion. 

Tabelul 1. Alocările bugetare în profil instituţional (mil. lei)
2012 2013 2014

Trupele regulate
157,2

(56,0%)

176,0

(53,7%)

218,4

(54,5%)
Brigada 3 infanterie motorizată 8,4 9,5 10,5
Brigada 2 infanterie motorizată 19,4 20,9 25,4
Brigada 1 infanterie motorizată 14,4 16,0 23,5
Baza de aviaţie or. Florești 12,7 12,5 12,4
Brigada rachete antiaeriene 13,2 13,6 17,4
Batalionul de gardă 32,6 36,7 43,7
Divizion de artilerie 4,1 3,6 4,2
Batalion geniu 2,5 2,6 3,4
Baza de păstrare tehnică, armament și patrimoniu  
militar or. Florești 3,8 4,0 5,1

Baza de păstrare combustibil a Armatei Naţionale 3,0 3,2 4,0
Departamentul dotări al Ministerului Apărării 43,2 53,3 68,9

Instituţiile de conducere
65,0

(23,2%)

87,0

(26,5%)

108,6

(27,1%)
Ministerul Apărării 6,0 7,7 8,3
Marele Stat Major al Armatei Naţionale 55,8 76,0 93,7
Centrul comunicaţii și informatică al Marelui Stat Major 3,2 3,2 6,5

Alte instituţii
58,5

(20,8%)

64,8

(19,8%)

73,8

(18,4%)
Institutul Militar al Forţelor Armate 18,5 19,9 22,6
Casa Centrală a Armatei Naţionale 3,6 3,5 3,6
Centrul consultativ-diagnostic 4,1 4,8 5,8
Clubul Sportiv Central al Armatei 2,1 2,3 3,7
Spitalul Clinic Militar Central 30,2 34,2 38,2

Total
280,7

(100%)

327,7

(100%)

400,8

(100%)
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Alocările bugetare au crescut brusc în 
perioada de incertitudini internaţionale. Se 
observă că pentru unele unităţi finanţarea a 
crescut destul de semnificativ în anul 2014, 
când s-a înrăutăţit cadrul de securitate re-
gional din Ucraina. Printre unităţile de lup-
tă se evidenţiază creşterea alocărilor peste 
media anilor precedenţi pentru brigăzile 
1 şi 2, precum şi pentru batalionul de gar-
dă. De asemenea, au crescut semnificativ 
şi alocările destinate Marelui Stat Major al 
Armatei Naţionale (MSM AN) şi procură-
rilor prin intermediul Departamentului de 
Dotări al MA. 

Creşterea alocărilor, în anul 2014, nu ţine 
de restructurarea şi modernizarea AN. Dacă 
excludem componenta de cheltuieli de per-

sonal, deoarece în anul 2014 au fost majora-
te salariile militarilor, precum şi cea investi-
ţională, analizate mai sus, principala creştere 
vine de la cheltuielile curente nonpersonal. 
Din această grupă de cheltuieli, cea mai ver-
tiginoasă creştere de circa 1,5 ori în 2014 
faţă de 2013 a fost înregistrată la alocările 
destinate deplasărilor în interes de serviciu 
(tabelul 2). Principala instituţie care este res-
ponsabilă de această creştere este MSM AN, 
ei revenindu-i 95% din total cheltuieli desti-
nate deplasărilor, preponderent peste hota-
rele ţării. Această creştere de finanţare con-
juncturală însă nu poate avea efect de lungă 
durată, fără a fi abordată în mod sistemic 
legătura dintre volumul scăzut de finanţare 
şi planificare strategică a apărării.

Tabelul 2. Structura cheltuielilor curente nonpersonal (mil. lei)
2012 2013 2014

Plata mărfurilor şi serviciilor 86,5 100,5 105,4
Deplasări în interes de serviciu 9,0 9,9 24,6
Documente executorii 0,04 1,0 1,0
Transferuri în scop de producţie 0,5 0,6 0,7
Transferuri către populaţie 8,4 10,4 9,8
Transferuri peste hotare 0,1 0,2 0,8
Total 104,54 122,6 142,3

Structura actuală de cheltuieli nu cores-
punde constrângerilor bugetare existente. 
În cazul când sumele alocate apărării sunt 
limitate, din anumite considerente, este sar-
cina MA să analizeze şi să ajusteze structura 
AN în corespundere cu aceste cuantumuri. 
Şi în cazul Republicii Moldova există anu-
mite oportunităţi de ajustare structurală a 
AN din contul reducerii celor componente 
care au la momentul actual o utilitate mini-
mă. Totodată, procesul de ajustare trebuie să 
fie iniţiat doar după ce vor fi aprobate docu-
mentele strategice de apărare. 

EFECTELE SUBFINANŢĂRII PENTRU 
APĂRAREA NAŢIONALĂ

Cum a fost menţionat mai sus, un exer-
ciţiu de evaluare a sistemului naţional de 
apărare a fost efectuat în anul 2010 sub 

denumirea de Analiză strategică a apă-
rării (ASA) şi a avut ca scop determinarea 
capacităţilor FA de a executa misiunile stip-
ulate în Constituţia Republicii Moldova și 
actele legislative în vigoare, inclusiv Legea 
„Cu privire la apărarea naţională” din anul 
2003, precum și determinarea necesităţilor 
pentru menţinerea și/sau perfecţionarea 
acestor capacităţi. ASA a evaluat multila-
teral întregul organism al apărării pentru 
a vedea în ce măsură elementele acestui 
sistem asigură capabilităţile reale de apăra-
re, în ce mod structurile de organizare co-
respund obiectivelor, în ce măsură diferite 
sisteme de arme și sisteme de armament 
asigură capabilităţile specifice de apărare. 

Obiectul final al ASA a fost determina-
rea unui model de forţe (misiuni, structură, 
organizare, volum, armament, echipament, 
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înzestrare, instruire, costuri) care ar asigu-
ra în cel mai eficient mod utilizarea resur-
selor disponibile. 

Legea „Cu privire la apărarea naţională” 
determină patru misiuni ale FA:

1. Apărarea armată a statului împotriva 
agresiunii militare.

2. Apărarea antiaeriană a unor obiective 
importante ale statului și a trupelor.

3. Participarea la misiuni (executarea 
misiunilor) în operaţii de menţinere a păcii.

4. Sprijinul (sau asistenţa) autorităţilor 
centrale și locale în situaţii de criză.

Evaluarea capacităţii Forţelor Armate 
de a îndeplini misiunile stabilite prin legis-
laţie a inclus o analiză aprofundată pe șap-
te criterii de bază ce determină activitatea 
unui organism militar într-un sistem inte-
grat, și anume:

1) structura;
2) conducerea (comandă și control);
3) personal;
4) procesul de instruire;
5) logistica, starea tehnicii și armamen-

tului;
6) mobilizarea (pregătirea de mobilizare 

și mobilizarea);
7) infrastructura.
În cadrul ASA s-a constatat că cerinţele 

minime de creare a capabilităţilor pentru 
executarea misiunilor FA sunt satisfăcute 
numai la capitolul personal. 

La celelalte șase capitole, situaţia a fost 
considerată critică. Or, structura, condu-
cerea, procesul de instruire, logistica, în-
zestrarea cu tehnică și armament și starea 
acestuia, mobilizarea și infrastructura nu 
corespund nevoilor de apărare naţională.  

Pe lângă problemele legate de finanţarea 
deficitară a Forţelor Armate, o altă proble-
mă gravă identificată în cadrul ASA a fost 
lipsa unei viziuni clare despre structura AN 
pe timp de pace și de război și lipsa unei vizi-
uni clare și a documentelor de planificare cu 
privire la  mobilizarea economiei naţionale.

Ca rezultat, FA nu dispun de capabilităţi 
pentru îndeplinirea primelor două misiuni 
de bază stabilite conform legislaţiei (apăra-
rea armată împotriva agresiunii militare și 
apărarea antiaeriană a unor obiective im-
portante și a trupelor) și dispun de capabi-
lităţi limitate pentru îndeplinirea celorlalte 
două misiuni secundare pe timp de pace.

Apărarea armată a statului împotri-
va agresiunii militare. În cadrul ASA s-a 
constatat că capabilităţile FA de asigurare a 
securităţii militare a statului au scăzut sub-
stanţial în comparaţie cu rezultatele eva-
luării potenţialului militar din anul 2004. 
Nivelul de asigurare financiară și tehnico-
materială nu permite procurarea armamen-
tului și tehnicii militare noi sau deja folosite, 
modernizarea armamentului și tehnicii în-
vechite, cu atât mai mult nici menţinerea în 
stare de luptă a unei mari părţi din acesta. 
Astfel, concluzia la care s-a ajuns în cadrul 
ASA a fost că FA nu dispun de un mini-
mum de capacităţi și mijloace tehnico-ma-
teriale necesare pentru a executa misiunile 
în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Apărarea antiaeriană a unor obiective 
importante ale statului și a trupelor. La 
momentul actual, subunităţile FA pot exe-
cuta doar misiuni limitate de supraveghere 
a spaţiului aerian și deja nu mai au capabi-
lităţi de apărare antiaeriană a obiectelor de 
importanţă strategică ale capitalei și punc-
telor de dislocare a trupelor. Avioanele și 
elicopterele din dotarea Forţelor Aeriene 
dispun de capacităţi neglijabile din punct 
de vedere militar și pot fi folosite numai 
pentru misiuni minore de transport al per-
sonalului și materialelor.

Participarea la operaţiuni de menţine-
re a păcii. AN dispune de capacităţi limi-
tate și pregătire specifică necesară pentru 
participarea la operaţiuni de menţinere a 
păcii în cadrul forţelor mixte de menţinere 
a păcii la executarea misiunilor în Zona de 
Securitate din raioanele de est ale Republi-
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cii Moldova. Actualmente, acest contingent 
include până la 500 militari cu armamentul 
și tehnica din dotarea unităţilor respecti-
ve, ce constituie 10% din efectiv. Totodată, 
începând cu anul 2003, peste 300 de mili-
tari ai Armatei Naţionale au participat ca 
observatori și la executarea misiunilor cu 
caracter umanitar în cadrul coaliţiei multi-
naţionale din Irak și la operaţiuni de men-
ţinere a păcii sub egida ONU și OSCE.

AN dispune de capacităţi organizaţio-
nal-tehnice limitate de a constitui o com-
panie de infanterie pentru participarea la 
operaţii de menţinere a păcii desfășurate sub 
egida ONU sau a altor organizaţii interna-
ţionale, iar un număr limitat de ofiţeri este 
pregătit pentru a activa în cadrul comanda-
mentelor și statelor majore multinaţionale 
în diferite operaţiuni de menţinere a păcii.

Asistenţa autorităţilor civile în situa-
ţii de criză. În total la astfel de acţiuni AN 
poate antrena un efectiv de aproximativ 
1000 de militari cu 200 unităţi de tehnică 
(de predestinaţie diferită) și echipamentul 
respectiv din dotare. Forţele determinate 
pentru îndeplinirea sarcinilor în suportul 
autorităţilor civile nu sunt constituite și 
dezvoltate în exclusivitate pentru această 
misiune, dar reprezintă capabilităţile struc-
turilor existente, destinate pentru îndepli-
nirea misiunii de bază, și sunt puse la dis-
poziţia autorităţilor civile la necesitate.

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI

În ultimii ani, finanţarea apărării na-
ţionale a devenit un obiectiv cu prioritate 
redusă pe agenda naţională de dezvolta-
re. Începând cu anul 2009, sumele alocate 
pentru acest sector au scăzut brusc atât în 
termeni absoluţi, cât și relativi. În pofi-
da faptului că în ultimii ani finanţarea în 
termeni nominali a început să crească din 
nou, în termeni reali și relativi ea a stagnat. 
Drept consecinţă, către anul 2015 Repub- 

lica Moldova s-a situat pe ultimul loc în re-
giunea Europei Centrale și de Est la capi-
tolul ponderii cheltuielilor pentru apărare 
în PIB. Și tendinţa respectivă nu a suferit 
schimbări radicale după anul 2014, când 
situaţia de securitate din regiune s-a înră-
utăţit brusc.

În constrângerile bugetare existente,  
fondurile alocate pentru construcţia AN 
nu se folosesc în cel mai optim mod. 
Astfel, pe parcursul ultimului deceniu nu 
au fost finalizate procesele de reformare a 
AN și finalizate documentele de progra-
mare strategică pentru sector, care să ghi-
deze construcţia AN pe o perioadă lungă 
de timp. De asemenea, lipsa documentelor 
strategice a dus la faptul că structura AN 
este perpetuată în timp fără să se ajusteze 
noilor realităţi de securitate și constrângeri 
de finanţare. Procesul de analiză nu doar 
financiară, dar și militară a sectorului dat 
este inhibat de transparenţa redusă a MA. 
În contextul expus, este greu de analizat 
sectorul nu doar din punct de vedere fi-
nanciar, dar și militar și este necesar de 
întreprins setul următor de măsuri care să 
redreseze situaţia din domeniul apărării 
naţionale:

•	Majorarea graduală a alocărilor 
pentru apărare până la media regională. 
În contextul când 10% din teritoriul ţării 
nu este controlat de autorităţile constituţi-
onale, iar situaţia de securitate din regiune 
s-a înrăutăţit semnificativ, este imperativ 
de schimbat atitudinea faţă de AM și de 
readus sectorul dat în priorităţile de dez-
voltare a ţării. Majorarea alocărilor trebuie 
însă să aibă loc doar după ce se vor elabora 
documentele strategice de apărare.

•	Elaborarea documentelor strategice 
de apărare. Fără aprobarea SMN, Doctri-
nei militare și Cărţii albe a apărăii,  alocări-
le publice pentru sector nu dau și nu vor da 
un efect scontat, deci nu vor fi cheltuite efi-
cient. Efectul alocărilor va fi mic, deoarece 
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finanţarea redusă se alocă pentru o struc-
tură a AN, care, probabil, nu poate face 
faţă provocărilor militare și de securitate 
moderne, atât din cauza dotării cu tehni-
că uzată, cât și a necorespunderii structurii 
AM la nivelul actual de finanţare.

•	Revizuirea structurii AN conform 
realităţilor actuale de finanţare. În con-
textul constrângerilor bugetare existente 
este imperativ de ajustat structura AN în 
așa mod încât componentele cu contribu-
ţie minimă la apărarea naţională, dar care 
consumă surse financiare semnificative, să 
fie reorganizate cardinal. Astfel, trebuie de 
analizat în cadrul noilor documente stra-
tegice oportunitatea menţinerii în com-
ponenţa AN a forţelor aeriene și celor de 
apărare antiaeriană. Odată ce uzura echi-
pamentului militar este mare în AN, dar 
costul de menţinere și reînnoire a celor din 
forţele aeriene este cu mult mai mare, ar fi 
oportun de analizat din punct de vedere 
cost-beneficiu reducerea semnificativă a 
cheltuielilor pentru forţele aeriene și cana-
lizarea surselor eliberate către cele terestre. 

•	Mărirea investiţiilor capitale în AN. 
La momentul actual, AN este dotată cu 
echipament uzat moral și fizic din perioada 
sovietică. Chiar și în anii când au fost înre-

gistrate cele mai multe investiţii capitale în 
AN, acestea mergeau nu spre infrastructu-
ra și dotarea militară, dar spre construcţia 
caselor și clădirilor administrative. Nein-
vestirea și nemodernizarea capacităţilor de 
luptă ale AN va duce la situaţia că ea nu va 
putea să-și îndeplinească eficient atribuţii-
le, deci banii publici vor fi cheltuiţi pentru 
o armată doar ca un simbol al suveranităţii, 
dar care realmente nu va putea apăra aceas-
tă suveranitate într-o perioadă de agravare 
a securităţii naţionale.

•	Majorarea transparenţei bugetare în 
sectorul apărării. Nivelul actual de trans-
parenţă a instituţiilor cheie din sector nu 
permite de monitorizat și analizat cât de 
eficient se utilizează banii publici în AN. 
Fără a mări radical transparenţa, nu doar 
prin publicarea la timp a bugetelor și ra-
poartelor de activitate, dar și prin o mai 
mare detaliere a acestor documente, efectul 
scontat din mărirea ipotetică sau ajustarea 
structurală a AN va fi destul de redus. Doar 
prin implicarea actorilor terţi faţă de exe-
cutiv, se va putea de adus contribuţii pozi-
tive la formularea și argumentarea bugete-
lor pentru apărare spre majorarea acestora 
și utilizarea cât mai eficientă a fondurilor 
publice.
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Tabelul 3. Cheltuieli militare pe cap de locuitor (USD)
Ţara 2008 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Europa Centrală şi de Est
Albania 84.4 64.8 69.3 65.1 64.6 64.2 47.9
Bosnia și  
Herţegovina 59.7 56.4 54.5 50.8 51.0 49.2 42.0

Bulgaria 136 119 113 111 124 116 92.2
Cehia 282 239 236 204 198 192 169
Croaţia 301 237 258 224 225 214 178
Estonia 377 248 290 338 373 388 347
Letonia 265 122 143 125 139 147 141
Lituania 169 105 114 110 120 146 162
Muntenegru 138 121 128 109 113 111 104
Polonia 245 231 248 236 244 272 275
România 145 103 118 105 123 135 125
Serbia 151 120 136 119 128 127 101
Slovenia 413 377 325 264 246 236 197
Ungaria 186 135 147 133 129 122 104

Ţările CSI (partea europeană)
Armenia 133 133 132 128 149 153 150
Azerbaidjan 181 163 338 353 363 367 321
Belarus 92.5 80.8 79.8 86.3 103 107 76.8
Georgia 269 115 121 128 108 111 88.4
Moldova 10.3 5.1 6.5 6.7 7.5 7.7 6.5
Rusia 394 411 491 569 615 579 454
Ucraina 105 81.8 81.1 91.4 108 94.2 84.8

Europa de Vest
Austria 451 385 407 379 382 388 297
Cipru 569 569 557 475 437 402 393
Danemarca 874 814 813 792 753 722 612
Elveţia 540 529 632 577 626 567 579
Finlanda 682 635 698 667 698 660 544
Franţa 1062 984 1024 947 981 995 792
Germania 586 566 599 577 569 568 482
 Grecia 946 730 641 532 511 503 465
Irlanda 353 280 284 252 260 258 214
Italia 703 609 642 568 568 519 391
Malta 137 142 135 119 128 133 131
Marea  
Britanie 1069 933 952 918 887 917 854

Norvegia 1331 1324 1454 1418 1451 1422 1131
Olanda 752 675 698 619 609 613 524
Suedia 651 625 667 653 677 673 544

Sursa: SIPRI



\ 
SE

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

50

revista Militară. studii de securitate și apărare

CONTROLUL PARLAMENTAR ASUPRA  
SECTORULUI APĂRĂRII NAŢIONALE:  

LECŢII UTILE DIN EXPERIENŢA  
PARLAMENTULUI ESTONIEI

Iurie PÎNTEA1

PARLIAMENTARY CONTROL OF THE NATIONAL DEFENSE SECTOR: THE USEFUL 
LECTURES FROM THE EXPERIENCE OF THE ESTONIAN PARTLIAMENT

In this study the comparative analysis is given of the parliamentary control of the national 
security in Estonia and Republic of Moldova. The most of  basic attributions of the Parlia-

ment in the Republic of Moldova have the direct link with the function of parliamentary con-
trol over the security sector and offer the broad range of related instruments. Moreover, along 
with the traditional parliamentary attributions, common for the most European contries, the 
Constitution of the Republic of Moldova also specifically envisages the attributions referring 
exclusively to the security sector.  

Keywords: Parliamentary control, security, national defense, Estonia, Republic of Moldova.

1. Atribuţiile constituţionale ale Par-
lamentului în domeniul controlului sec-
torului de securitate

În conformitate cu Constituţia Repub- 
licii Moldova, Parlamentul este organul re-
prezentativ suprem al poporului Republicii 
Moldova și unica autoritate legislativă a 
statului [1]. Întru exercitarea acestui man-
dat, Parlamentul are următoarele atribuţii 
de bază:

a) adoptă legi, hotărâri și moţiuni;
b) declară referendumuri;
c) interpretează legile și asigură unitatea 

reglementărilor legislative pe întreg terito-
riul ţării;

d) aprobă direcţiile principale ale politi-
cii interne și externe a statului;

e) aprobă doctrina militară a statului;
f) exercită controlul parlamentar asupra 

puterii executive, sub formele și în limitele 
prevăzute de Constituţie;

g) ratifică, denunţă, suspendă și anulea-
ză acţiunea tratatelor internaţionale înche-
iate de Republica Moldova;

h) aprobă bugetul statului și exercită 
controlul asupra lui;

i) exercită controlul asupra acordării 
împrumuturilor de stat, asupra ajutorului 
economic și de altă natură acordat unor 
state străine, asupra încheierii acordurilor 
privind împrumuturile și creditele de stat 
din surse străine;

j) alege și numește persoane oficiale de 
stat, în cazurile prevăzute de lege;

k) aprobă ordinele și medaliile Republi-
cii Moldova;

l) declară mobilizarea parţială sau gene-
rală;

m) declară starea de urgenţă, de asediu 
și de război;

n) iniţiază cercetarea și audierea oricăror 
chestiuni ce se referă la interesele societăţii;

o) suspendă activitatea organelor admi-
nistraţiei publice locale, în cazurile prevă-
zute de lege;

p) adoptă acte privind amnistia;
q) îndeplinește alte atribuţii, stabilite 

prin Constituţie și legi.

1   Iurie PÎNTEA, Academia Militară a Forţelor Armate „Alexandru cel Bun”.
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Din câte se observă mai sus, majorita-
tea atribuţiilor de bază ale Parlamentului 
Republicii Moldova au o legătură directă 
cu funcţia de control parlamentar asupra 
sectorului de securitate și oferă o gamă lar-
gă de instrumente în acest sens. Mai mult 
ca atât, pe lângă atribuţiile parlamentare 
tradiţionale, comune majorităţii ţărilor 
europene, Constituţia Republicii Moldova 
mai prevede, în mod expres, atribuţii care 
se referă exclusiv la sectorul de securitate. 
Astfel, Parlamentul Republicii Moldova 
„aprobă doctrina militară a statului” (art. 
60. lit. e) și „declară mobilizarea parţială 
sau generală, starea de urgenţă, de asediu și 
de război” (art. 60. lit. m).  

Totodată, Constituţia prevede un șir de 
instrumente și mecanisme care extind și 
consolidează responsabilităţile și capacită-
ţile Parlamentului în ceea ce privește exer-
citarea funcţiei de control asupra sectorului 
securităţii. 

Printre cele mai importante instrumen-
te și mecanisme în acest sens sunt urmă-
toarele: 

•	 Prerogativa Parlamentului de a alege 
Președintele Republicii Moldova (art. 78),  
care, conform Constituţiei, este „șeful sta-
tului și garantul suveranităţii, independen-
ţei naţionale, al unităţii și integrităţii teri-
toriale a ţării” (art. 77) și deţine atribuţii 
cheie în domeniul apărării în calitatea sa 
de Comandant Suprem al Forţelor Arma-
te (art. 87) și în domeniul politicii externe 
(art. 86).

•	 Prerogativa Parlamentului de a exa-
mina Programul de activitate al Guvernului 
și de a oferi votul de încredere Programului 
de activitate și întregii liste a Guvernului 
(art. 98). Această prevedere constituţională 
atribuie Parlamentului responsabilitatea de 
a defini/aproba obiectivele generale de ac-
tivitate a instituţiilor din sectorul de secu-
ritate și de a aproba nominal conducătorii 
acestor instituţii.

•	Obligaţia Guvernului de a prezenta 
Parlamentului, comisiilor parlamentare și 
deputaţilor informaţiile și documentele so-
licitate (art. 104).

•	Obligaţia Guvernului și fiecărui mem-
bru al acestuia de a răspunde la întrebările 
sau la interpelările formulate de deputaţi 
(art. 105).

•	 Puterea Parlamentului de a adopta 
o moţiune prin care să-și exprime poziţia 
faţă de obiectul interpelării (art. 105).

Astfel, împuternicirile menţionate mai 
sus învestesc Parlamentul cu cele mai în-
alte responsabilităţi ce ţin de sectorul de 
securitate, stabilesc baza constituţională 
pentru implementarea funcţiei de control 
parlamentar asupra sectorului de securitate 
și oferă un set larg de instrumente în acest 
sens.

2. Atribuţiile Parlamentului Repub- 
licii Moldova în domeniul controlului 
sectorului de securitate stabilite în Regu-
lamentul Parlamentului

În tradiţia parlamentelor europene, 
atribuţiile Parlamentului în domeniul con-
trolului sectorului de securitate sunt extin-
se și detaliate în Regulamentul de activitate 
al Parlamentului. De obicei, aceste atribuţii 
includ următoarele elemente: 

1.  Prerogativa Parlamentului de a mo-
nitoriza impactul legilor adoptate și de a 
evalua problemele asociate cu implemen-
tarea legilor.

2.  Organizarea de audieri sau anchete. 
Miniștrii și alţi funcţionari din cadrul exe-
cutivului vor fi prezenţi la sesiunea plenară 
sau ședinţa comisiei, atunci când prezenţa 
lor este solicitată, oferind Parlamentului in-
formaţia cerută.

3.  Audieri publice cu societatea civilă. 
4.  Şedinţe/sesiuni speciale pentru între- 

bări şi interpelări. 
5.  Solicitarea documentelor din partea 

executivului. 
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6.  Verificarea transparenţei și eficacită-
ţii cheltuielilor publice.  

7.  Solicitarea realizării de audite de că-
tre autorităţile competente. 

8.  Examinarea petiţiilor și plângerilor 
din partea colaboratorilor militari și civili 
cu privire la sectorul de securitate și al apă-
rării. 

9.  Vizitarea și inspectarea bazelor mi-
litare și altor puncte ale serviciilor de se-
curitate, inclusiv a trupelor dislocate peste 
hotare. 

Din analiza prevederilor Regulamen-
tului Parlamentului Republici Moldova, 
vom constata că funcţia de control are o 
interpretare care este în conformitate cu 
tradiţiile parlamentelor europene și inclu-
de:

a) Efectuarea controalelor asupra exe-
cutării legii, determinarea eficienţei acţi-
unii legii de către comisia permanentă de 
profil și prezentarea rapoartelor privind 
executarea legii (art. 111). În urma con-
trolului efectuat, comisia parlamentară 
trebuie să prezinte recomandări Guvernu-
lui și/sau altor autorităţi publice și, după 
caz, trebuie să prezinte Parlamentului ra-
poarte privind executarea legilor, de regu-
lă, după 6 luni de la intrarea în vigoare a 
legii respective.

b) Adresarea întrebărilor membrilor Gu- 
vernului sau conducătorilor altor autorităţi 
ale administraţiei publice în cadrul ultimei 
ore de lucru a Parlamentului, în fiecare 
zi de joi, cu excepţia ultimei joi din lună  
(art. 122). 

c) Înaintarea și examinarea interpelări-
lor prin cereri adresate Guvernului, cu soli-
citarea explicaţiilor asupra unor aspecte ale 
politicii Guvernului ce ţin de activitatea sa 
internă sau externă (art. 125).

d) Audieri parlamentare ale Guvernului 
în probleme ce ţin de activitatea acestuia 
(art. 126).

e) Examinarea raportului anual al acti-
vităţii Guvernului în ședinţa în plen a Par-
lamentului (art. 127).

f) Examinarea rapoartelor anuale ale 
activităţii altor autorităţi obligate să prezin-
te rapoarte anuale în plenul Parlamentu-
lui, în conformitate cu legislaţia în vigoare  
(art. 128). 

Regulamentul Parlamentului Republicii 
Moldova oferă, în principiu, toate instru-
mentele și mecanismele necesare pentru 
un control eficient, în general, și pentru un 
control eficient în sectorul de securitate, în 
special. Aceste instrumente și mecanisme 
sunt în conformitate cu standardele și cele 
mai bune practici internaţionale. 

Totodată, în cadrul cercetării s-a con-
statat că în utilizarea acestor instrumente 
și mecanisme există multiple rezerve și ca-
renţe, iar în unele cazuri normele juridice 
stipulate în regulament sunt interpretate de 
membrii Parlamentului mai degrabă ca nor-
me facultative, și nu ca norme imperative. 

Astfel, de exemplu, în perioada 2013-
2014, pe ordinea de zi a Parlamentului nu 
au figurat subiecte ce ţin de respectarea 
articolului 111 „Efectuarea controalelor și 
prezentarea rapoartelor privind executarea 
legilor”. Cu alte cuvinte, „controlul asupra 
executării legii”, precum și „determinarea 
eficienţei acţiunii legii” care, conform re-
gulamentului, revine „comisiei permanen-
te de profil asistate de Direcţia juridică a 
Secretariatului Parlamentului” în această 
perioadă nu au fost realizate.

Pe de altă parte, legislaţia în vigoare nu 
prevede termene concrete pentru prezenta-
rea rapoartelor de activitate de către insti-
tuţiile din sectorul de securitate. O aseme-
nea situaţie afectează substanţial controlul 
parlamentar asupra sectorului de securitate 
și induce dependenţa acestuia de așa-zisa 
„voinţă politică”, care în mare parte este o 
noţiune de conjunctură.
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3. Rolul și atribuţiile Comisiei secu-
ritate naţională, apărare și ordine publi-
că (CSNAOP) în exercitarea controlului 
asupra sectorului de securitate.

Principalul organ parlamentar res-
ponsabil de exercitarea controlului asupra 
sectorului de securitate este  Comisia se-
curitate naţională, apărare și ordine publi-
că (CSNAOP). Fiind una dintre comisiile 
permanente ale Parlamentului, CSNAOP 
este unul din „organele de lucru ale Parla-
mentului, creat pentru realizarea activităţii 
parlamentare” [2]. Din această perspecti-
vă, stabilirea atribuţiilor și domeniilor de 
responsabilitate ale comisiilor permanente 
este deosebit de importantă pentru asigura-
rea eficienţei și eficacităţii Parlamentului în 
general. Anume la nivelul comisiilor func-
ţia de control parlamentar poate fi exerci-
tată într-un mod mai consistent și eficient. 

În conformitate cu legislaţia naţională, 
atribuţiile generale ale comisiilor per-
manente sunt stabilite de Regulamentul 
Parlamentului [3]. Astfel, în conformitate 
cu articolul 27 a Regulamentului, comisiile 
permanente au următoarele atribuţii:

(1) Comisiile permanente examinează 
proiecte de acte legislative și propuneri le-
gislative în vederea elaborării rapoartelor 
sau avizelor, efectuează anchete parlamen-
tare, dezbat și hotărăsc asupra altor proble-
me, inclusiv din însărcinarea președintelui 
Parlamentului, a prim-vicepreședintelui 
sau a vicepreședinţilor.

(2) În probleme ce ţin de domeniul lor 
de activitate, comisiile permanente pot fi 
consultate de organele administraţiei pu-
blice, de alte organe sau întreprinderi, in-
stituţii și organizaţii, de alte părţi interesa-
te. La finele ședinţei de consultare, comisi-
ile permanente emit avize consultative cu 
titlu de recomandare.

(3) Comisiile permanente emit, de ase-
menea, avize consultative în vederea asigu-
rării aplicării uniforme a legislaţiei.

(4) Comisiile permanente pot forma 
grupuri de lucru din experţi și specialiști în 
materie, reprezentanţi ai părţilor interesate, 
cu care se consultă în activitatea lor.

(5) Comisiile permanente sunt în drept 
de a constitui subcomisii, desemnându-le 
atribuţiile, componenţa și conducerea. Pre-
ședintele comisiei permanente informează 
Parlamentul despre formarea subcomisiei.

(6) În componenţa subcomisiei au 
dreptul să fie incluși reprezentanţi ai frac-
ţiunilor parlamentare din cadrul comisiei 
respective.

(7) În cazul constituirii unei subcomisii 
pentru exercitarea controlului parlamentar 
asupra activităţii autorităţii publice respon-
sabile faţă de Parlament, aceasta va infor-
ma periodic Parlamentul, în limitele com-
petenţei sale, prin intermediul comisiei de 
profil, asupra activităţii acestei autorităţi.

Analiza definirii mandatului comisiilor 
permanente relevă faptul că legea ce regle-
mentează atribuţiile comisiilor nu specifică 
funcţii importante ale comisiilor cum ar fi 
rolul primordial al acestora în procesul de 
elaborare a legislaţiei în domeniul de res-
ponsabilitate al comisiei, rolul comisiei în 
asigurarea calităţii cadrului legislativ din 
domeniu, funcţia de control asupra puterii 
executive în domeniul de responsabilitate, 
obligaţia comsiei de a participa la elabora-
rea politicilor sectoriale etc. Un asemenea 
mod de definire a atribuţiilor comisiilor 
permanente, de fapt, nu conţine „motiva-
ţii” pentru o atitudine proactivă a acestora 
în exercitarea controlului parlamentar și 
asumarea responsabilităţii pentru situaţia 
din sectorul/domeniul atribuit. 

În tradiţia parlamentară din Republi-
ca Moldova, domeniile de activitate ale 
comisiilor permanente sunt determinate 
la începutul mandatului Parlamentului. 
Astfel, domeniul de responsabilitate al ac-
tualei Comisii securitate naţională, apăra-
re și ordine publică a fost determinat prin  
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Hotărârea Parlamentului privind domeni-
ile de activitate ale comisiilor permanente 
ale Parlamentului (Nr. 48 din 06.11.2009) 
și a inclus ... ” chestiuni privind: 

•	 securitatea naţională; 
•	 serviciul special sau militar în struc-

turile specializate ale puterii executive ce 
asigură securitatea naţională; 

•	 combaterea criminalităţii, corupţiei și 
terorismului;

•	 asigurarea ordinii publice și securită-
ţii circulaţiei rutiere; 

•	 paza și regimul frontierei de stat; 
•	 împuternicirile autorităţilor publice 

centrale și locale în domeniul pazei fron-
tierei de stat; 

•	 reforma Forţelor Armate (armata na-
ţională, trupele de grăniceri, trupele de ca-
rabinieri); 

•	 serviciul în Forţele Armate și serviciul 
civil (de alternativă); 

•	 protecţia socială și juridică a militarilor; 
•	 serviciul special în organele vamale, 

în sistemul penitenciar și în organele pro-
tecţiei civile și situaţiilor excepţionale; 

•	 protecţia secretului de stat; 
•	 asigurarea cetăţenilor cu acte de iden-

titate; 
•	 protecţia datelor cu caracter perso-

nal” [4].
O asemenea interpretare, pe alocuri 

foarte largă (de exemplu, probleme privind 
securitatea naţională), iar pe alocuri foarte 
îngustă (de exemplu,  asigurarea cetăţenilor 
cu acte de identitate), a domeniilor de acti-
vitate plasează sub „tutela” comisiei activi-
tatea următoarelor instituţii: 

•	 Președinția Republicii Moldova [5];
•	Consiliul Suprem de Securitate;  
•	Ministerul Afacerilor Externe și Inte-

grării Europene; 
•	Ministerul Apărării și Armata Naţio-

nală;
•	Ministerul Afacerilor Interne și struc-

turile subordonate, inclusiv Poliţia de Or-

dine Publică, Poliţia Criminală, Poliţia de 
Frontieră, Trupele de Carabinieri, Depar-
tamentul Protecţie Civilă și Situaţii Excep-
ţionale;

•	 Serviciul de Informaţii și Securitate; 
•	Centrul Naţional Anticorupţie;
•	Departamentul Instituţiilor Peniten-

ciare (subordonat Ministerului Justiţiei); 
•	 Ministerul Dezvoltării Informaţionale;  
•	 Serviciul Vamal (subordonat Ministe-

rului Finanţelor);
•	 Serviciul de Protecţie și Pază de Stat; 
•	 Serviciul Civil de Alternativă.
Această listă de responsabilităţi și do-

meniul instituţional de activitate conferă 
CSNAOP rolul de lider în domeniul ela-
borării și implementării politicii securităţii 
naţionale. 

4. Evaluarea eficienţei exercitării con-
trolului asupra sectorului de securitate 
de către CSNAOP

Din cele relatate mai sus putem consta-
ta că CSNAOP dispune de un set destul de 
impunător de instrumente și temeiuri le-
gale pentru exercitarea funcţiei de control 
asupra sectorului de securitate. Evaluarea 
eficienţei exercitării acestei funcţii de con-
trol presupune examinarea acestor instru-
mente drept indicatori calitativi. 

Cu părere de rău, din analiza informa-
ţiei deschise publicului larg s-a constatat 
că nu este posibil de măsurat performanţa 
CSNAOP cu utilizarea unui asemenea set  
de indicatori, dat fiind faptul că nu există 
urme și memorie instituţională cu privire 
la conţinutul și rezultatele ședinţelor comi-
siei, audierile desfășurate, rapoartele anu-
ale prezentate comisiei, rapoartele prezen-
tate de comisie Parlamentului, rapoartele 
prezentate de instituţiile din sectorul de 
securitate la adresa comisiei etc.

Astfel, pe site-ul Parlamentului, nu pot 
fi găsite procesele-verbale ale ședinţelor 
CSNAOP, dar numai niște documente sub 
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denumirea „Proiecte de ordine de zi. Procese– 
verbale” ale Comisiei securitate naţională, 
apărare și ordine publică. 

Analiza acestor documente relevă ur-
mătoarele:

•	 Pe parcursul anului 2013, în proiectele 
de ordine de zi ale CSNAOP au fost incluse 
453 de subiecte, dintre care numărul subiec-
telor „de fond”, adică al subiectelor care în 
mod expres ţin de domeniul direct de res-
ponsabilitate al comisiei, a fost de 69, ceea ce 
constituie 15% din numărul total al subiec-
telor incluse în proiectele de ordine de zi. 

•	 Pe parcursul anului 2014 (perioada 
01.01.2014 – 02.04.2014), în proiectele de 
ordine de zi au fost incluse 132 de subiec-
te, dintre care 13 subiecte „de fond”, ceea ce 
constituie sub 10% din numărul total al su-
biectelor incluse în proiectele de ordine de zi.

•	 În proiectele de ordine de zi au fost 
incluse mai multe subiecte care contravin 
atribuţiilor CSNAOP. O asemenea concluzie 
apare atât din analiza denumirii proiectelor, 
cât și din analiza conţinutului acestora (de 
exemplu, privind întovărășirile pomicole, 
importul unor autovehicule, privind activi-
tatea farmaceutică, privind modificarea le-
gilor ce vizează protecţia mediului înconju-
rător, comerţul interior, preţul normativ de 
vânzare-cumpărare a pământului, protecţia 
specială a copiilor, societăţile pe acţiuni, sta-
tutul alesului local, codul fiscal, impozitul 
agricol, registrul monumentelor etc.). 

CONSTATĂRI:

Utilizarea noţiunii „proces-verbal” în 
proiectele de ordine de zi ale comisiei este 
incorectă, dat fiind faptul că procesul-ver-
bal nu este o listă de subiecte propuse pen-
tru o ședinţă planificată, dar este „un înscris 
(cu caracter oficial) în care se consemnează 
un fapt de natură juridică; act cu caracter 
oficial în care se redau pe scurt discuțiile și 
hotărârile unei adunări constituite” [6]. 

Pe site-ul Parlamentului nu sunt pu-
blicate procesele-verbale ale ședinţelor  
CSNAOP. Astfel, nu este clar dacă ședinţele 
CSNAOP au avut loc, câţi membri ai comi-
siei au fost prezenţi și cine dintre aceștia 
nu a participat la ședinţele comisiei, cine a 
participat la ședinţele comisiei în afară de 
membrii CSNAOP, ce fel de decizii a adop-
tat comisia, dacă audierile au fost ad-hoc 
sau planificate.

Absenţa proceselor-verbale ale ședin-
ţelor CSNAOP a înrădăcinat practica ne-
gativă de a nu consemna cele discutate în 
ședinţele CSNAOP. Această „tradiţie” este 
una contrară practicilor din alte parlamen-
te și, în mod sigur, în detrimentul eficacită-
ţii și continuităţii activităţii comisiei.

Practicile limitate de control ale CSNAOP 
sunt vizibile și atunci când este vorba de 
articolul 111 din Regulamentul Parlamen-
tului, care stipulează obligaţiile de control 
și raportare ale comisiei cu privire la im-
plementarea actelor legale. Pe parcursul re-
vizuirii nu a fost găsit nici un raport și nici 
o altă mărturie de acest gen.

5. Diferenţe, lecţii utile și recoman-
dări pentru CSNAOP din analiza experi-
enţei Parlamentului Estoniei (Riigikogu)

•	 Parlamentul Estoniei, chiar de la înce-
putul anului, îşi aprobă planul de activitate, 
precum și calendarul ședinţelor plenare 
pentru tot anul înainte. Preluarea unei ase-
menea practici ar fi foarte benefică pentru 
organizarea activităţii Parlamentului Repu-
blicii Moldova. 

•	 În comparaţie cu Comisia apărare 
naţională din Riigikogu, Comisia securita-
te naţională, apărare și ordine publică din 
Parlamentul Republicii Moldova nu are un 
plan de activitate pe termen mediu. Ela-
borarea și aprobarea unui asemenea plan 
ar contribui la eficientizarea substanţială a 
activităţii comisiei.

•	 În comparaţie cu CSNAOP, Comisia apă-
rare naţională din Riigikogu nu examinează 
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alte proiecte decât cele ce ţin de mandatul 
său. Pe de altă parte, CSNAOP examinea-
ză practic toate proiectele care urmează a 
fi aprobate de Parlament. Această practi-
că este una negativă și trebuie schimbată.  
Comisia trebuie să discute numai subiec-
te de profil. 

•	Audierile organizate de CSNAOP 
sunt în mare parte ad-hoc, pe subiecte 
„fierbinţi”, și mai puţin conform unui oa-
recare plan de audieri. În comparaţie cu 
audierile organizate de CAN din Riigikogu, 
la care, în mare parte, sunt invitaţi experţi, 
profesioniști sau oficiali nemijlocit respon-
sabili de subiectul abordat, la audierile or-
ganizate de CSNAOP sunt invitaţi de cele 
mai dese ori numai conducătorii instituţii-
lor. Această practică deseori duce la o infor-
mare trunchiată, condiţionată de argumen-
te politice și viziunea partidului al cărui 
reprezentant este conducătorul instituţiei. 

•	Din analiza audierilor organizate de 
comisia parlamentară a Riigikogu s-a con-
statat că acestea pot atinge obiectivele sale 
numai în condiţiile unei bune organizări a 
audierilor. În acest context, un regulament/
ghid pentru organizarea audierilor ar fi 
foarte necesar și util. Scopul acestui regu-
lament/ghid ar fi să ofere membrilor comi-
siei instrumente și repere pentru a analiza 
starea lucrurilor într-un anumit domeniu.

•	 În cadrul Riigikogu, ședinţele cu dis-
cutarea subiectelor secrete se desfășoară 
în mod obligatoriu într-o sală de ședinţe 
special amenajată în care se interzice ca-
tegoric intrarea cu echipamente neautori-
zate, inclusiv telefoane celulare sau oricare 
alte aparate de înregistrare a sunetului sau 
imaginii. Necesitatea implementării unor 
standarde de securitate de către Parlamen-
tul Republicii Moldova impune amenajarea 
unei asemenea săli de ședinţe. 

•	Comisia apărare naţională din Rii-
gikogu are un rol substanţial în procesul 
de luare a deciziilor. Astfel, candidatura 

șefului Marelui Stat Major este consulta-
tă în prealabil cu Comisia pentru apărare 
naţională. Totodată, în conformitate cu 
Constituţia Estoniei, președintele comi-
siei face parte obligatoriu din Consiliul 
pentru apărare naţională de pe lângă pre-
ședintele ţării.

•	 Spre deosebire de practica existentă în 
Parlamentul Republicii Moldova, Comisia 
pentru apărare naţională a Riigikogu are 
un rol determinant în procesul bugetar. 
Astfel, CAN este comisia de bază în exami-
narea proiectului bugetului anual al sectoru-
lui de securitate și apărare naţională. Pe de 
lată parte, CSNAOP are o infuenţă minimă 
asupra procesului bugetar, fapt ce afec-
tează în cea mai mare măsură situaţia din 
sectorul de securitate și discreditează rolul, 
autoritatea CSNAOP, dar și eficienţa contro-
lului parlamentar asupra acestui sector.

•	Comisia Riigikogu poate dispune și 
asigura finanţarea efectuării unor studii și 
cercetări independente pe subiectele secu-
rităţii naţionale pe care le consideră impor-
tante și unde consideră necesară prezenta-
rea unor opţiuni independente, neangajate 
departamental. Această situaţie diferă sub-
stanţial de situaţia din Republica Moldova, 
unde informaţia deseori este „monopoliza-
tă”, oferă numai punctul de vedere al unei 
instituţii, iar CSNAOP nu are instrumente 
de a obţine evaluări, analize sau proiecte 
independente. 

•	 În ceea ce ţine de participarea contin-
gentelor militare ale Estoniei la operaţiuni 
de menţinere a păcii s-a constatat că comi-
sia parlamentară a Riigikogu este punctul 
cheie de decizie și de informare publică, 
fapt ce impune comisia să cunoască foarte 
bine situaţia din zona unde sunt detașate 
contingentele militare (atât situaţia contin-
gentului militar, cât și situaţia politică din 
zona de responsabilitate respectivă). Aceas-
tă cunoaștere facilitează luarea deciziilor de 
membrii parlamentului estonian. Odată cu 
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detașarea contingentului militar al Republi-
cii Moldova în Kosovo, este necesar de a in-
clude în acest plan audierea lunară a repre-
zentanţilor Ministerului Apărării, eventual 
cu participarea reprezentanţilor Ministeru-
lui Afacerilor Externe, privind mersul des-
fășurării operaţiunii de menţinere a păcii și 

situaţia din zonă de responsabilitate. Aceste 
audieri trebuie să fie tehnice și profesionis-
te. Totodată, este demnă de urmat și practi-
ca vizitelor periodice efectuate de membrii 
Comisiei apărare naţională la contingetul 
militar naţional implicat în operaţiunea de 
menţinere a păcii. 

NOTE ȘI REFERINŢE BIBLIOGRAFICE: 

1. Constituţia Republicii Moldova. Art. 60. Adoptată la 29 iulie 1994 de Parlamentul Republicii 
Moldova. 

2. Legea pentru adoptarea Regulamentului Parlamentului nr. 797-XIII din 02.04.1996.
3. Idem.
4. Hotărârea Parlamentului privind domeniile de activitate ale comisiilor permanente ale Par-

lamentului nr. 48 din 06.11.2009.
5. Cadrul legal existent prevede puţine situații în care președintele Republicii Moldova trebuie 

să-și argumenteze deciziile în faţa Parlamentului. În domeniul de activitate al CSNAOP, aceasta se 
referă la strategia de securitate, doctrina militară, mobilizarea generală, starea de război, situaţii 
excepţionale.

6.  http://dexonline.ro/definitie/proces. Există mai multe tipuri de procese-verbale: de consta-
tare (pe formulare tipizate); de predare-primire a unei gestiuni; de consemnare a unei ședinţe; de 
recepție; de casare; de compensare.
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NEUTRALITATEA REPUBLICII MOLDOVA – ÎNTRE 
OPORTUNITATE ȘI CONSTRÂNGERE ÎN CONDIȚIILE 

NECESITĂȚII FORTIFICĂRII SECURITĂȚII 
NAȚIONALE

Veaceslav UNGUREANU1

THE NEUTRALITY OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA -  BETWEEN THE  
OPPORTUNITY AND CONSTRAINT IN THE CONDITIONS OF THE NEED  

TO STRENGTHEN THE NATIONAL SECURITY

The reform of the security sphere should be done taking into account the geopolitical 
conjuncture, the regional security environment in the South-Eastern Europe and the 

national interest of the Republic of Moldova. The status of permanent neutrality of the Repu-
blic of Moldova, which served as grounds to substantiate and institutionalize the Moldovan 
national security, needs to be reassessed, because of getting obsolete and its failure to ensure 
the stability and multidimensional security in the context of new threats,  risks  and  vulnerabi-
lities  faced  by  the  Republic  of Moldova that  can  be  reduced  only  by creating  the  buffer 
zone  based  on  Euro-Atlantic oriented integration mechanisms.

Keywords: geopolitical conjuncture, buffer zone, national security, regional security, neu-
tral state, permanent neutrality, status of neutrality, collective security.

1   Veaceslav UNGUREANU, doctor în științe politice, Centrul de Cercetări Politice și Relații Internaționale al Institutului de 
Cercetări Juridice și Politice al AȘM

Conceptul de neutralitate a fost 
adoptat de către unele state ur-

mărind obiectivul de a se ține departe de 
război, pe parcursul perioadei în care răz-
boiul era un instrument principal de pro-
movare a politicii militare expansioniste. 
Însă nu întotdeauna neutralitatea a asigu-
rat protejarea țărilor cu acest statut. Ne-
fiind respectată, în cele mai dese cazuri, 
inviolabilitatea teritorială se solda cu ocu-
parea forțată a teritoriului de către statele 
beligerante ca, ulterior, acest teritoriu să 
fie utilizat pentru acțiuni militare ofensi-
ve împotriva statelor vecine. Actualmente, 
fenomenul globalizării a redus substanțial 
din importanța conceptului neutralității 
în contextul amplificării interdependenței 
relațiilor dintre state în domeniul asigură-
rii securității internaționale, avându-se în 
vedere faptul încălcării normelor dreptului 
internațional de către marile puteri garante 

ale neutralității, astfel fiind subminată din 
temelie ideea neutralității, precum și dimi-
nuată valoarea și utilitatea acesteia. Toto-
dată, relevanța neutralității s-a atenuat și în 
sensul că nu mai oferă o protecție în faţa 
principalei ameninţări la adresa securității 
naționale ca exploatarea slăbiciunilor in-
terne prin intermediul unor mijloace mai 
sofisticate decât războiul, limitând oportu-
nităţile de a beneficia de avantajele oferite 
în condițiile apărării colective și securității 
cooperative.

Reforma sectorului de securitate naţio-
nală a Republicii Moldova necesită o abor-
dare pragmatică și acțiuni concrete prin a 
ţine cont de conjunctura geopolitică, me-
diul regional și subregional de securitate, 
precum și de interesul naţional. Elemen-
tul esențial, care a servit drept bază pentru 
fundamentarea și instituţionalizarea secu-
rităţii naţionale a Republicii Moldova, este 
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statutul de neutralitate permanentă care 
generează o instabilitate pluridimensională 
și necesită a fi reevaluat în contextul noilor 
ameninţări, riscuri și vulnerabilităţi cu care 
se confruntă Republica Moldova, diminua-
rea cărora poate fi efectuată prin modifica-
rea statutului geopolitic regional al țării și 
tranșarea zonei-tampon, utilizând mecanis-
mele integraţioniste de orientare euroatlan-
tică. Pentru Republica Moldova, care este 
un stat mic/putere mică cu potențial militar 
redus și cu o capacitate economică limitată, 
neutralitatea permanentă se dovedește a fi 
o constrângere în realizarea deplină a re-
formelor în domeniul securităţii naționale 
și, totodată, o oportunitate pentru reflecţie 
în contextul lumii globalizate. Cert este că 
Republica Moldova trebuie să acorde o mai 
mare atenţie cercetării academice a compo-
nentelor securităţii naţionale și identificării 
resurselor privind asigurarea acestora în 
contextul modificării prin extindere a con-
ceptului de securitate ce se dovedește a fi 
un fenomen complex și multidimensional.

Ținem să subliniem că, și în cazul orică-
rui alt stat mic, analiza problemelor legate 
de securitatea Republicii Moldova nu poate 
fi înscrisă în cadrul unui model metodolo-
gic universal. O serie de factori geopolitici și 
de variabile specifice îi conferă particulari-
tăţi deosebite. Astfel, au fost adoptate un set 
de acte legislative care stabilesc statutul de 
neutralitate permanentă a Republicii Mol-
dova (la 29.07.1994 Constituţia Republicii 
Moldova, la 22.05.2008 noua Concepţie a 
securităţii naţionale și la 15.07.2011 Strate-
gia securității naționale), elaborarea cărora 
a fost determinată de schimbările conjunc-
turii geopolitice regionale. Documentele 
stabilesc statutul de neutralitate permanen-
tă a Republicii Moldova, ceea ce presupu-
ne că ţara noastră nu este parte și nici nu 
va intra în blocuri militare, nu va participa 
la acţiuni militare și nu va admite prezen-
ţa pe teritoriul său a unor trupe militare și 

armamente străine; statutul de neutralitate 
permanentă este principiul de bază și pia-
tra de temelie a asigurării funcționalității 
sistemului de securitate naţională a Repu-
blicii Moldova. V. Lupan este de părerea 
că, Republica Moldova a inclus neutralita-
tea în documentele care fundamentează și 
instituționalizează securitatea națională a 
Republicii Moldova, având drept scop re-
tragerea trupelor rusești din raioanele de 
est, iar Federaţia Rusă insistă consecvent 
pe neutralitatea Republicii Moldova, ur-
mărind obiectivul că aceasta nu va deveni 
membră a Alianței Nord-Atlantice. Repu-
blica Moldova, dacă își dorește un viitor 
european, care îi este oferit de Uniunea 
Europeană sau chiar de Organizația Nord-
Atlantică, egal cu cel al altor state membre, 
nu poate fi doar un consumator al securită-
ţii. Fiind deja o sursă de insecuritate pentru 
Uniunea Europeană, Republica Moldova 
va trebui să-și asume un rol mai serios și să 
înceapă să devină și un furnizor de securi-
tate. Aceasta ar fi o abordare europeană a 
securităţii [1].

Conform lui W. Thompson, orice stat 
care tinde să acţioneze ca actor politic su-
veran în relaţiile internaţionale trebuie să 
întreprindă acțiuni pentru propria securi-
tate și să plătească pentru ele. Aceasta este 
o năzuinţă costisitoare și, încercând de a o 
promova de unul singur, este și mai costisi-
toare, decât atunci când un stat s-ar afilia la 
o înţelegere de securitate colectivă. Asigu-
rarea securităţii naţionale și integrităţii te-
ritoriale de unul singur, pentru statele mici 
cum este Republica Moldova, este în ma-
joritatea cazurilor o afacere imposibilă [2, 
p. 616-617]. O. Knudsen abordează noţiu-
nea de neutralitate prin prisma opţiunii de 
acomodare. Potrivit acesteia, neutralitatea 
se solicită din partea unui stat vecin pen-
tru a garanta că nu va fi lansat niciun atac 
asupra marii puteri de pe teritoriul statului 
vecin. Republica Moldova nu este vecinul 
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imediat al Federaţiei Ruse, fiind separată 
de o suprafaţă semnificativă a teritoriului 
ucrainean. Cererea neutralităţii Republicii 
Moldova de către Federaţia Rusă este mai 
curând determinată de intenţia Federaţiei 
Ruse de a nu permite Republicii Moldova 
aderarea la Alianța Nord-Atlantică, deoa-
rece ar diminua vulnerabilităţile curente 
ale Republicii Moldova. Federaţia Rusă im-
pune neutralitatea Republicii Moldova în 
scopul de a preveni plecarea ei sub umbrela 
protectoare a Occidentului [3, p. 63-65].  
C. Hemmer și P. Katzenstein sunt de păre-
rea că există o explicaţie suplimentară de 
ce Federaţia Rusă ar dori să prevină ade-
rarea Republicii Moldova la Organizația 
Tratatului Atlanticului de Nord și Uniunea 
Europeană. Federaţia Rusă dorește să men-
ţină regionalismul cu rădăcini sovietice ce 
atașează Republica Moldova de Federaţia 
Rusă prin legături economice, politice și 
socioculturale, manifestând îngrijorarea că 
aderarea Republicii Moldova la Organizația 
Nord-Atlantică va diminua treptat din in-
fluenţa acestui regionalism [4, p. 575].

În accepţia lui V. Pleșca, fiecare ţară cu 
statut de neutralitate permanentă trebuie 
să-și propună o formă proprie a neutralită-
ţii, care să răspundă necesitaţilor de ordin 
intern și extern ale statului și poate să se 
modifice în timp. În opinia sa, Concepţia 
securităţii naţionale a Republicii Moldova 
reflectă în mod explicit evaluarea generală 
a mediului de securitate pe plan naţional 
și internaţional în care operează Republica 
Moldova [5]. Această părere este împărtă-
șită și de N.Osmochescu, care consideră 
că neutralitatea permanentă a Republicii 
Moldova constituie un element esenţial al 
securităţii naţionale, precum și un element 
al securităţii colective în Europa [6, p. 183]. 
V. Lupan nu este de acord cu aceste supo-
ziţii; în opinia lui, neutralitatea Republicii 
Moldova nu a produs rezultatul scontat de 
retragere a trupelor ruse și de soluţionare 

a conflictului din raioanele de est ale Re-
publicii Moldova, pornind de la faptul că 
ar trebui să urmărim evoluţiile internaţi-
onale și să fim pregătiţi pentru riscurile și 
ameninţările în schimbare [1]. Potrivit lui 
A. Rácz, prevederile Concepţiei securită-
ţii naţionale a Republicii Moldova nu sunt 
capabile să răspundă adecvat la situaţia de 
securitate cu care actualmente se confruntă 
Republica Moldova. Prin acceptarea unui 
statut de neutralitate permanentă, Repu-
blica Moldova, prin definiţie, exclude chiar 
și posibilitatea unei cooperări mai strânse 
cu Organizația Tratatului Atlanticului de 
Nord, ceea ce limitează instrumentele de 
interacţiune și finalitatea cooperării pro-
priu-zise [7]. În opinia lui S. Troebst, care 
face o analogie între situaţiile de securitate 
ale Georgiei și Republicii Moldova, sus-
ţinând că în termeni militari Republica 
Moldova nu poate face faţă capacităţilor 
militare ale Federaţiei Ruse. Deși un sce-
nariu maximal negativ nu ameninţă direct 
Republica Moldova, necesitatea integrării 
ţării într-un sistem stabil de alianţă milita-
ră este condiţia esenţială pentru protejarea 
contra unor riscuri potenţiale și curente 
legate de  securitatea Republicii Moldova 
[8]. J. Bugajski susţine că neutralitatea nu 
mai emite un semnal de independenţă și 
libertate în acţiuni. Aceasta presupune o 
vulnerabilitate deosebită faţă de presiuni-
le exercitate de Federaţia Rusă, izolare și 
pierderea suveranităţii [9]. G. Istvan este de 
părere că, în condiţiile geopolitice actuale, 
neutralitatea nu asigură securitatea statului 
la parametri înalţi. În opinia sa, neutrali-
tatea nu mai este percepută ca un concept 
valid și aplicabil, care ar totaliza interesele 
unei naţiuni într-o lume în care competiţia 
ideologică a Războiului Rece a luat sfârșit 
[10]. În accepţia lui L. Movchanyuk, pro-
clamarea neutralităţii poate intensifica po-
tenţialele aspiraţii ale statelor vecine vizavi 
de teritoriul acestui stat, deoarece, în caz 



revista Militară. nr. 2 (18) / 2017

\ 
SE

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

61

de conflict, acesta nu va fi apărat de nimeni 
[11]. J. Sherr în reflecţiile sale pune la în-
doială presupusele merite pentru care Re-
publica Moldova ar fi dispusă atât de ușor 
să renunţe la forţele sale armate care întot-
deauna au constituit un atribut de bază al 
unui stat suveran [12]. I. Chifu este sceptic 
în privinţa posibilităţii statului ce se află la 
periferie sau în zona-tampon între două 
blocuri să-și poată asigura securitatea prin 
sine însăși și prin garanţii de neutralitate 
[13]. I. Mastac exprimă opinia că statutul 
de neutralitate permanentă prevede ab-
ţinerea statului de la aderarea la blocuri 
sau alianţe militare. Totodată, fiecare stat, 
și mic, și mare, poartă o anumită respon-
sabilitate privitor la menţinerea stabilităţii 
și securităţii atât proprii, cât și regionale, 
internaţionale etc. Dar având în vedere că 
armata este element de bază în menţinerea 
stabilităţii și securităţii statelor, cu atât mai 
mult crește responsabilitatea statelor ne-
utre pentru întreţinerea trupelor militare 
proprii în scopul asigurării statutului lor de 
neutralitate [14, p. 8]. R. Gorincioi demon-
strează falsitatea promotorilor neutralităţii 
ce se axează pe compararea Republicii Mol-
dova cu situaţia geopolitică și geostrategică 
a altor state neutre din Europa, susţinând 
că nici unul din statele neutre din Europa 
nu se confruntă cu problema secesionis-
mului, a instabilităţii politice, economice și 
puternicei presiuni rusești [15]. 

I. Chifu acreditează opinia că Republi-
ca Moldova nu poate să-și asume singură 
propria securitate, din mai multe motive: 
absenţa capabilităţilor mature de securi-
tate și, implicit, a forţelor de securitate și 
apărare, precum și dimensiunile reduse în 
raport cu vecinii și actorii interesaţi; situa-
ţia contemporană care exclude posibilitatea 
asigurării securităţii unui stat de sine stă-
tător, cu excepţia marilor puteri geopoliti-
ce, cu capabilităţi militare și de securitate 
majore; poziţia de frontieră geopolitică a 

Republicii Moldova; existenţa pe teritoriul 
ţării a trupelor militare ruse, toate soluţiile 
negociate și convenite privind retragerea 
acestora dovedindu-se  ineficiente. Aceas-
tă realitate este reflectată în Concepţia de 
securitate naţională a Republicii Moldova, 
potrivit căreia o posibilitate pentru conso-
lidarea securităţii o constituie aranjamen-
tele de securitate bilaterale și multilaterale. 
Consiliul Europei și Organizația pentru 
Securitate și Cooperare în Europa nu ga-
rantează gradul necesar de securitate; cazul 
Georgiei și Ucrainei a arătat, în mod evi-
dent, faptul că principiile suveranităţii și 
integrităţii teritoriale pot fi sfidate cu ușu-
rinţă. Celelalte aranjamente regionale sunt 
favorabile dezvoltării stării de securitate, 
dar nu o garantează. Republica Moldova, 
acceptând modelul de securitate în cadrul 
unei zone-tampon între cele două blocuri 
geopolitice, stare agreată de către cele două 
părţi aflate în competiţie/confruntare, dar 
este complet contraindicată în cazul state-
lor din zona respectivă. Motivul principal 
al neaplicabilităţii acestui model îl consti-
tuie presiunea constantă exercitată asupra 
acestor state din partea competitorilor [16, 
p. 31-32]. 

Este important de subliniat că Federația 
Rusă nu acceptă actuala ordine mondi-
ală, unipolară, deoarece este, în opinia 
autorităților centrale ruse, „instabilă și ame-
ninţată de conflicte”, exprimându-și pre- 
ferinţa pentru o lume multipolară. Există  
regiuni în care Federația Rusă are interese 
privilegiate, acestea fiind sfere de influență, 
care includ Georgia, Ucraina, Republica 
Moldova, precum și alte state vecine din 
Europa și Asia, dar și regiuni în care are 
dreptul de a sancţiona orice modificare de 
securitate sau de a sancţiona schimbările 
ce-i afectează interesele, iar aici pot fi inclu-
se și state din Organizația Tratatului Atlan-
ticului de Nord și Uniunea Europeană, pre-
cum Ţările Baltice, Polonia, Cehia, Slovacia,  
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Ungaria, România și Bulgaria. Potrivit re-
acţiilor la instalarea scutului antirachetă 
sau celor referitoare la dislocarea bazelor 
militare ale Alianței Nord-Atlantice în pro-
ximitatea spațiului pontic, Federația Rusă 
intenționează să-și întărească escadrila ae-
riană din Crimeea cu bombardiere strate-
gice și să desfășoare complexe de rachete 
„Iskander”, care au încărcătură nucleară, 
pentru a echilibra balanța militară cu sis-
temul de apărare antirachetă de la Devese-
lu. Autoritățile centrale ale Federației Ruse 
apreciază că viitorul relaţiilor internaţionale 
ar depinde de partenerii și prietenii Rusiei, 
care au de ales în a-i recunoaște drepturile 
și privilegiile de a acționa unilateral în sfera 
sa de influență geopolitică, context precedat 
de divergențele în privința amplasării siste-
mului de apărare antirachetă în România și 
Polonia. În timp ce Statele Unite ale Ame-
ricii își motivează intenția prin necesitatea 
de apărare a aliaților în fața pericolului ira-
nian, Federația Rusă face referire la ultimul 
acord al marilor puteri cu Iranul privind 
programul nuclear. Suntem de părere că pe-
rioadă de confruntare între Federația Rusă 
și Occident (SUA, NATO, UE), care va dura 
atât timp cât Rusia va avea resurse să o sus-
ţină, perioadă în care situaţia a degenerat 
în confruntări armate în zona de frontie-
ră a Organizației Nord-Atlantice/Uniunea 
Europeană și Federația Rusă, în special în 
Ucraina, iar potențialele zone de conflict 
armat ar putea fi declanșate în Republica 
Moldova, Georgia și Azerbaidjan.

I. Chifu analizează tipul de politică de 
neutralitate pe care o propune Republica 
Moldova, bazată pe concepţia și soluţia de 
securitate imaginată și modul în care se în-
cadrează această  realitate în prevederile și 
normele ce consacră neutralitatea perma-
nentă, aplicând concepțiile a două școli: 
normativistă, care este una riguroasă, exac-
tă, tradiţională, ce judecă regulile și legile 
în litera și spiritul lor, și funcţionalistă, care 

pune în prim-plan modul real de funcţio-
nare în practică a normelor, a raportului de 
forţe politice și a echilibrului de context, 
deci a unei libertăţi de interpretare a nor-
melor și de nuanţare a interpretărilor pe re-
alităţile curente. Expertul este de părere că 
Republica Moldova și-a propus două mo-
dele de neutralitate: cea elveţiană și finlan-
deză, în contextul unei politici bivectoriale, 
cu un balans între Est și Vest. În primul caz, 
motivaţia vine de la simbolistica de imagi-
ne a Elveţiei, stat prosper și bine pregătit 
militar, situat în centrul Europei, acceptat 
drept negociator internaţional, și care și-a 
consacrat această  neutralitate ca valoare 
adăugată a neutralităţii Elveţiei pentru uni-
tatea statului, cu referire directă la situaţia 
secesionismului din raioanele de est ale 
Republicii Moldova. În cel de-al doilea caz, 
modelul Finlandei, din 1955, care a devenit 
neutră pentru a-și prezerva independenţa 
faţă de URSS, balansând între tratatul cu 
Uniunea Sovietică, care o lăsa în sfera de 
influenţă rusă, și legea neutralităţii, nere-
cunoscută de către Uniunea Sovietică până 
în 1989. În opinia sa, dificultatea majoră a 
poziţiei vine din opţiunea afirmată, lansată 
programatic și normată prin lege, a integră-
rii europene. Deși la nivelul acţiunii lucru-
rile sunt departe de o situaţie coerentă  care 
să justifice această opţiune, la nivel norma-
tiv și declarativ, integrarea în Uniunea Eu-
ropeană ca obiectiv este evident incompa-
tibilă cu neutralitatea permanentă, procla-
mată constituţional. I. Chifu reiterează, în 
acest sens, că la data adoptării neutralităţii 
permanente, Republica Moldova nu a fost 
în situaţia de a reprezenta, în fapt, o neu-
tralitate permanentă și nu a fost consacrată 
ca atare niciodată. Mai mult, nici statul în 
sine nu a denunţat, schimbat sau amendat 
cadrul juridic care blochează consacrarea 
neutralităţii, așa cum prevede explicit ar-
ticolul 11 din Constituţia Republicii Mol-
dova, ce reglementează tipul de neutralitate 
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promovat, care este o permanenţă nedefi-
nită presupus tradiţională. Menţiunea fap-
tului că nu permite dislocarea de trupe mi-
litare ale altor state este o referinţă directă 
la neutralitatea militară, dar acest lucru nu 
exclude conţinutul din primul alineat, care 
se referă la neutralitatea politică. Prin ur-
mare, Republica Moldova, prin neutralita-
tea sa permanentă neargumentată, nedez-
bătută public, proclamată constituţional și 
nesancţionată  internaţional, nu este și nu a 
fost niciodată un stat neutru permanent și 
nici un stat neutru militar, ci, la limită, un 
stat nealiniat [17, p. 15-16].

V. Juc consideră că, pentru a asigura res-
pectarea neutralității Republicii Moldova, 
se impune ca Federația Rusă să-și onoreze 
angajamentele asumate și să evacueze tru-
pele, armamentele, munițiile și echipamen-
tul, neîntârziat, ordonat și complet. Efectele 
benefice așteptate din realizarea statutului 
de neutralitate permanentă autoproclamată 
s-au dovedit a fi iluzorii, dat fiind că însuși 
proiectul a fost conceput și dezvoltat ca un 
model ideal și autosuficient, în special prin 
Concepția securității naționale a Republicii 
Moldova, pe motivul că această calitate nici 
nu reflectă realitatea, nici nu reprezintă o 
formulă consacrată internațional, nici nu 
are o explicare concretă. Statutul de neu-
tralitate 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 ca-
drul Comunității Statelor Independente 
[18, p. 207].          

I. Chifu precizează, în contextul ordinii 
de idei reliefate de V. Juc, că un stat neutru 
este obligat să-și asigure singur securitatea 
națională și apărarea teritoriului. Din acest 
punct de vedere, chiar admiţând că neutra-
litatea proclamată a Republicii Moldova ar 
fi și recunoscută, însă între obligaţiile sta-
telor care recunosc neutralitatea (sau ale 

garanţilor neutralităţii) nu intră garanţii 
privind apărarea suveranităţii, a integrită-
ţii teritoriale a statului dacă este ameninţat, 
garanţii privind securitatea statului respec-
tiv sau sprijin pentru recuperarea unor ase-
menea drepturi pierdute de statul în sine. 
Neutralitatea nu este nici soluţie de securi-
tate, nici angajament pentru rezolvarea de 
către comunitatea internaţională/garanţi a 
unor probleme ale statului în cauză, cum 
sunt trupe străine pe teritoriul său, secesi-
onism, nu scutește statul neutru și nu re-
prezintă un transfer către eventualii garanţi 
ai obligaţiilor de a respecta angajamentele 
luate ca stat neutru, neadmiterea de tru-
pe străine pe teritoriul său. Din punct de 
vedere oficial, Republica Moldova nu a 
reușit să formuleze o soluţie de securitate 
credibilă, din contra, formula demilitari-
zării teritoriului și păstrării doar a unui 
contingent pentru participarea la misiuni 
internaţionale nu doar contrazice neutra-
litatea permanentă, consacrată juridic, dar 
nici nu oferă comunităţii internaţionale 
o soluţie credibilă de securitate pentru ca 
neutralitatea permanentă proclamată să fie 
credibilă. În cazul Elveţiei și Finlandei, am-
bele state care au fost luate drept modele în 
declaraţia despre neutralitatea Republicii 
Moldova, aceste state au armate puternice 
și soluţii de securitate credibile. Demilita-
rizarea, în sensul eliminării complete a tru-
pelor militare, înseamnă incapacitatea de a 
asigura apărarea statului de unul singur. În 
cazul Republicii Moldova, acest lucru face 
necredibilă proclamarea neutralităţii, pre-
supunând că în timp de conflict armat sau 
în caz de agresiune cineva trebuie să inter-
vină, totodată generând și o vulnerabilitate 
care se poate transforma în risc sau chiar 
ameninţare la adresa statelor vecine, aces-
tea fiind obligate, în consecinţă, să planifice 
și să aloce resurse și forţe pentru a contra-
cara această ameninţare a unui stat lipsit de 
capabilităţi credibile de apărare la hotarele 
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statelor vecine. Prin urmare, adoptarea ne-
utralităţii permanente de către Republica 
Moldova nu este consecinţa unei strategii 
sau a unei argumentaţii solide, urmărindu-
se de fapt cedarea responsabilităţii apărării 
și asigurării securităţii statului în exterior 
și neasumarea costurilor acestei obligaţii a 
statului [17, p. 17].

V. Juc susține că securitatea națională 
a Republicii Moldova ar putea fi asigura-
tă cel mai eficient în condițiile integrării 
euroatlantice. Fără îndoială, amendarea 
prevederilor constituționale ce se referă 
la statutul de neutralitate permanentă, ar-
ticolele 11 (1) și 142 (1), prezintă în sine 
un proces complex, anevoios și de lungă 
durată, care solicită voință politică, efor-
turi internaționale, transformări la nivel 
conceptual, menținerea dialogului per-
manent cu partenerii europeni, realizarea 
studiilor de fezabilitate privind beneficiile 
și costurile de integrare, activități care s-ar 
solda cu elaborarea și implementarea unei 
strategii de integrare euroatlantică a Repu-
blicii Moldova. În același timp, abrogarea 
statutului de neutralitate permanentă nu 
presupune expres integrarea euroatlantică 
a Republicii Moldova, însă calitatea de stat 
membru al Alianței Nord-Atlantice este în 
măsură să-i asigure cel mai eficient securi-
tatea națională, în contextul că Organizația 
Tratatului Atlanticului de Nord s-a dovedit 
a fi cea mai viabilă organizație în materie 
de asigurare a securității și se asociază nu 
numai cu dimensiunea politico-militară, ci 
o pondere semnificativă revine politicilor 
investiționale, în domeniul ecologiei și al 
cercetărilor științifice [18, p. 207-208].  

D. Dungaciu este de părere că la Sum-
mitul Organizației Tratatului Atlanticului 
de Nord din 4-5 septembrie 2014 din Țara 
Galilor, în contextul securității regionale 
din Europa de Sud-Est, au fost adoptate de-
cizii care se vor materializa, inclusiv pentru 
Republica Moldova, astfel beneficiind de 

un statut de partener privilegiat al Alianței 
Nord-Atlantice, respectând statutul de ne-
utralitate pe care îl are în prezent Republica 
Moldova, afirmând suficiența eforturilor 
pentru integrarea euroatlantică. Potrivit ex-
pertului, actualmente Republica Moldova 
nu își poate asigura securitatea națională, 
dat fiind faptul că statutul de neutralitate 
nu determină calitatea capabilităților mi-
litare de care are nevoie Republica Mol-
dova, care sunt la un nivel aproape inuti-
lizabil. Un stat care își asumă un statut de 
neutralitate va trebui să cheltuie mai multe 
resurse financiare decât un stat membru al 
Organizației Nord-Atlantice. Neutralitatea 
costă extrem de mult și Republica Moldova 
este un stat neutru care nu a cheltuit sufi-
ciente mijloace financiare pentru reforma 
armatei naționale. Pentru realizarea acestei 
reforme, Organizația Tratatului Atlanticu-
lui de Nordva trimite experți în Republica 
Moldova și nu va ajuta în mod direct cu 
surse financiare sau echipamente militare, 
dar va fi mai mult o formă de protecţie, în 
condițiile situaţiei tot mai tensionate din 
Europa de Sud-Est [19].

Se impune de precizat că neutralitatea 
permanentă proclamată unilateral de Re-
publica Moldova n-a fost negociată, recu-
noscută și garantată de marile puteri, por-
nind de la obiectivul major — realizarea 
necesității asigurării securității naționa- 
le —, dar s-a purces la autoproclamarea și 
menţinerea acestui statut doar prin pro-
pria voinţă, care n-a contribuit, până în 
prezent, la realizarea scopului strategic ur-
mărit, și anume la soluționarea conflictului 
din raioanele de est ale Republicii Moldo-
va prin evacuarea trupelor, armamentelor, 
munițiilor și echipamentului rusesc, astfel 
neutralitatea fiind sfidată și depreciată de 
prezenţa forţelor militare străine pe o parte 
din teritoriul său, chiar dacă provizoriu se 
află sub controlul autorităţilor secesioniste. 
Deși a încălcat permanent statutul de stat 
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neutru al Republicii Moldova, Federaţia 
Rusă sprijină menţinerea acestei calităţi 
prin descurajarea autorităților centrale și 
manipularea societății cu relațiile de coo-
perare cu Organizația Tratatului Atlanticu-
lui de Nord, solicitând, totodată, obținerea 
garanțiilor din partea Republicii Moldova 
că nu va deveni stat membru al acestei 
entități politico-militare și urmărind rea-
lizarea intereselor geopolitice în regiunea 
Europei de Sud-Est. Conceptul de neu-
tralitate post Război Rece este în strânsă 
interacțiune cu relațiile geopolitice ale ma-
rilor puteri și evoluția mediului geostra-
tegic de securitate regională care conferă 
conceptului o dimensiune conjuncturală, 
imprimând o incertitudine referitor la asi-
gurarea securității naționale. Un exemplu 
elocvent este statutul de neutralitate per-
manentă a Republicii Moldova care repre-
zintă o vulnerabilitate la adresa securității 
naționale, diminuând capacitatea de pre-
venire și contracarare a noilor riscuri 
și ameninţări cu caracter permanent în 
schimbare. Astfel Republica Moldova, de-
venind o sursă de insecuritate latentă, care, 
fiind determinată de contextul geopolitic 
regional, încearcă să elimine toate con-
strângerile în aprofundarea relațiilor de 
cooperare cu Alianța Nord-Atlantică și își 
asumă, totodată, un rol important în arhi-
tectura de securitate europeană, devenind 
un partener predictibil și furnizor de secu-
ritate regională. 

Reflectând asupra statutului de neutra-
litate permanentă al Republicii Moldova și 
contribuției acestuia la procesul de asigu-
rare a securității naționale, putem distin-
ge trei curente de opinii. Primul vizează 
menţinerea statu-quoului neutralității Re-
publicii Moldova în plan internațional și 
acceptarea tacită a nerespectării pregnan-
te de către Federația Rusă a acestui statut 
prin păstrarea trupelor, armamentelor, 
munițiilor și echipamentului în raioanele 

de est ale Republicii Moldova, iar în plan 
național, nealinierea la politicile oricărei 
organizații politico-militare și nepartici-
parea la nici o acțiune militară, indiferent 
de caracterul acesteia: fie exerciții militare, 
fie misiuni de pacificare, astfel autoizolân-
du-se pentru a se axa pe propriile resurse 
și propriul potențial privind asigurarea 
securității naționale, totodată, pledând 
pentru demilitarizarea țării sau pentru o 
armată numeric redusă, oferindu-i doar 
calitatea de atribut statal. Cel de al doilea 
curent prevede oportunitatea de consolida-
re a securității naționale prin promovarea 
neutralității în cadrul politicii externe în 
scopul recunoașterii de către comunitatea 
internațională și garantarea de către mari-
le puteri a respectării acesteia, acceptând 
relațiile de cooperare cu Organizația Nord-
Atlantică în limita statutului de neutralita-
te, precum și participarea la misiunile de 
pacificare, astfel amplificând capabilitatea 
și interoperabilitatea armatei naționale, 
precum și sporind numărul militarilor, în 
așa fel ca Republica Moldova să contribuie 
la securitatea regională în calitate de parte-
ner predictibil. Al treilea curent de opinii se 
referă la acţiunile diplomaţiei populare pri-
vind inocularea în gândirea societăţii post-
sovietice a unor concepte noi de asigurare 
a securităţii naţionale menite să zdruncine 
stereotipuri formate în perioada Războiu-
lui Rece și, ulterior, demararea acţiunii de 
renunţare la statutul de neutralitate per-
manentă al Republicii Moldova și adera-
rea la Organizația Tratatului Atlanticului 
de Nord, care, eminamente, va contribui 
la fortificarea securităţii naţionale, Alian-
ţa Nord-Atlantică fiind unica organizaţie 
politico-militară cu un potenţial militar 
major de a reacţiona operativ pentru apă-
rarea statelor membre în eventualitatea ex-
punerii acestora unor provocări, statutul de 
neutralitate permanentă fiind perceput ca 
o stare perimată, care nu reflectă dinamica  
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transformărilor relaţiilor internaţionale, re- 
configurarea contextului geopolitic, pre-
cum și capacitatea de interacţiune eficientă 
pentru combaterea noilor riscuri și ame-
ninţări la adresa securităţii internaţionale/
naţionale și fiind considerat o constrângere 
în procesul de modernizare a sistemului de 
securitate naţională.

Promotorii primelor două curente sunt 
de părerea că fiecare ţară cu statut de ne-
utralitate permanentă trebuie să-și propu-
nă o formă proprie a neutralităţii, care să 
răspundă necesitaţilor de ordin intern și 
extern ale statului, cu posibilitatea de a fi 
adaptată la noile replieri geostrategice ale 
mediului regional de securitate, astfel de-
terminând capacitatea statului de a ripos-
ta provocările curente la adresa securității 
naționale. De asemenea, neutralitatea per-
manentă este considerată o oportunitate și 
un element esenţial în asigurarea securităţii 
naţionale a Republicii Moldova, precum și 
o componentă indispensabilă în edificarea 
sistemului de securitate europeană. În ca-
drul acestui sistem, gradul de interacțiune 
dintre statele cu statut de neutralitate cu 
statele membre ale Organizației Nord-
Atlantice este unul înalt, care este determi-
nat de angajamentele asumate de către ma-
rile puteri în calitate de garant al securității 
statelor cu statut de neutralitate, precum 
și statele neutre, la rândul lor, generând 
securitate regională, amplificând interope-
rabilitatea dintre state, astfel contribuind la 
consolidarea securității regionale. În opinia 
susținătorilor conceptului de neutralitate 
permanentă al Republicii Moldova, mode-
lul statelor neutre din Europa poate servi 
drept exemplu de referință în procesul ofi-
cializării și obținerii garanțiilor privind res-
pectarea neutralității și asigurării, în caz de 
necesitate, a apărării militare, în baza unui 
tratat din partea statelor terțe, care poate fi 
preluat și implementat în cazul Republicii 
Moldova.  

Apologeții curentului trei acreditează 
supoziția că neutralitatea nu este capabilă 
să răspundă adecvat la situaţia de securitate 
națională cu care actualmente se confruntă 
Republica Moldova. Prin acceptarea unui 
statut de neutralitate permanentă, Republi-
ca Moldova exclude, prin definiţie, inclusiv 
posibilitatea unei cooperări mai profunde 
cu Organizaţia Tratatului Atlanticului de 
Nord, ceea ce limitează instrumentele de 
interacţiune și finalitatea cooperării pro-
priu-zise. Necesitatea realizării dezideratu-
lui privind protejarea Republicii Moldova 
de riscuri și amenințări asimetrice și hibri-
de la adresa securității naționale este con-
diţia esenţială de integrare într-un sistem 
stabil de alianţă militară. În prezent, statu-
tul de neutralitate permanentă, adoptat și 
susţinut unilateral, reprezintă un blocaj și 
nu mai oferă Republicii Moldova posibili-
tatea de a acționa pe cont propriu, liber și 
independent, ci presupune doar o vulnera-
bilitate majoră faţă de presiunile exercitate 
de marile puteri geopolitice, soldându-se cu 
izolare și pierderea suveranităţii. În condiţi-
ile actuale de redimensionare a sferelor de 
influență geopolitică, neutralitatea nu mai 
asigură securitatea statului la parametri în-
alţi și nu mai este percepută ca un concept 
valid și aplicabil, care ar totaliza interesele 
unei naţiuni într-o lume în care competiţia 
ideologică a Războiului Rece a luat sfârșit. 
De remarcat că proclamarea neutralităţii 
poate intensifica potenţialele aspiraţii ale 
statelor vecine în raport cu teritoriul aces-
tui stat, deoarece, în caz de conflict, acesta 
nu va fi apărat de nimeni. În acest context, 
se pune la îndoială corectitudinea politi-
cii conform căreia Republica Moldova ar 
fi dispusă să renunţe la forţele sale armate 
care întotdeauna au constituit un atribut de 
bază al unui stat suveran, susținând că for-
tificarea acestora determină nivelul de asi-
gurare a dimensiunii militare a securității 
naționale. Susținătorii acestui curent mani-
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festă scepticism și în raport cu posibilitatea 
Republicii Moldova, poziţionată geopolitic 
în zona-tampon între două blocuri politi-
co-militare, să-și poată asigura securitatea 
cu propriile resurse și prin garanţii de neu-
tralitate. Avansarea ideii privind justificarea 
analogiei neutralității Republicii Moldova 
cu neutralitatea statelor din Europa ca cea 
mai reușită soluție de asigurare a securității 
naționale este combătută de protagoniștii 
conceptului de integrare a Republicii Mol-
dova în Organizația Nord-Atlantică, re-
liefând deosebirea situaţiei geopolitice a 
acestor state, precedată de reconfigurarea 
intereselor geostrategice ale marilor puteri 
și respectarea de către acestea a neutralității 
statelor europene, precum și inexistența 
problemelor secesioniste pe teritoriile state-
lor neutre din Europa, dar și nivelul de sta-
bilitate politică, economică și socială – toate 
împreună formând o diferență considerabi-
lă dintre statutul de neutralitate al Republi-
cii Moldova și cel al statelor europene. 

Considerăm că modelele de neutralitate 
elveţiană, austriacă, suedeză sau finlande-
ză, la care deseori se face referinţă, nu mai 
sunt actuale și nici nu pot fi comparate cu 
cel propus Republicii Moldova de către 
Federaţia Rusă. Acceptarea de către Repu-
blica Moldova a unui statut de neutralita-
te permanentă, care prin definiţie exclude 
posibilitatea unei cooperări mai consoli-
date cu Organizația Tratatului Atlanticului 
de Nord, ar limita instrumentele de inter-
acţiune, care se vor solda cu diminuarea 
capacității de apărare și oportunitățile de 
asigurare a securității naționale. În același 
timp, Republica Moldova, declarându-se 
stat neutru, este parte componentă a siste-
mului internațional de securitate colectivă, 
beneficiind de pachetul de asistență pri-
vind consolidarea capacității de apărare și 
securitate, urmare a Rezoluției Summitului 
Alianței Nord-Atlantice din 2014, parti-
cipând cu contingente militare la operaţi-

unile de menţinere a păcii și securităţii în 
zonele fierbinţi, alături de alte state neutre 
europene, care, în consecință, nu sunt neu-
tre în chestiunile legate de pacea mondială, 
contribuind efectiv la fortificarea securită-
ţii internaţionale.

Subliniem că, pentru a asigura respecta-
rea neutralităţii Republicii Moldova, se im-
pune, mai întâi de toate, dar nu numai, ca 
Federaţia Rusă să-și onoreze angajamentele 
asumate și să evacueze trupele, armamen-
tele, muniţiile și echipamentul, neîntârziat, 
ordonat și complet, de pe teritoriul ocupat. 
În același timp, efectele benefice așteptate 
din realizarea neutralităţii 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 formu-
lă consacrată internaţional, nici nu are o 
explicație concretă. Statutul de neutralita-
te, consfinţit constituţional, nu asigură în 
regim automat securitatea naţională a Re-
publicii Moldova, iar rezultatul cel mai im-
portant se dovedește a fi neparticiparea la 
procesele de cooperare militară din cadrul 
Comunității Statelor Independente. Securi-
tatea naţională a Republicii Moldova ar pu-
tea fi asigurată cel mai eficient în condiţiile 
integrării euroatlantice. Amendarea preve-
derilor constituţionale ce vizează statutul 
de neutralitate permanentă prezintă în sine 
un proces complex, anevoios și de lungă 
durată, solicitând voinţă politică, consens 
național, eforturi din partea comunității 
internaţionale, transformări esenţiale la ni-
vel conceptual, menţinerea dialogului per-
manent cu partenerii europeni, realizarea 
studiilor de fezabilitate privind beneficii 
și costuri de integrare, activităţi care s-ar 
solda cu elaborarea și implementarea unei 
strategii de integrare euroatlantică. Calita-
tea de stat membru al Organizaţiei Nord-
Atlantice ar putea să-i asigure securitatea 
naţională, în contextul în care, actualmente,  
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organizația dată este cea mai viabilă în ma-
terie de securitate.

Așadar, poziţionarea geopolitică a Re-
publicii Moldova în contextul extinderii 
Alianţei Nord-Atlantice denotă faptul că 
importanţa pentru securitatea europeană 
este redusă, iar existenţa conflictului din ra-
ioanele de est și fragilitatea instituţională se 
dovedesc a fi impedimente substanţiale în 
calea prezenţei politice sporite a Organiza-
ţiei Nord-Atlantice. Chiar dacă prioritar 
asigurarea securităţii naţionale revine fac-
torilor interni, potenţialul calității statutu-
lui de neutralitate permanentă al Republicii 
Moldova este unul redus, fiind oportună 
asistenţa externă, urmărind obiective de 
factură atât internă, cât și externă, pentru a 
nu permite proliferarea instabilităţii. Grație 
Curții Constituționale, care, prin Hotărârea 
nr.14 din 02.05.2017 privind interpretarea 
art. 11 din Constituția Republicii Moldova, 
admite participarea Republicii Moldova 
la sisteme colective de securitate, aseme-

nea sistemului de securitate al Națiunilor 
Unite, la operațiuni de menținere a păcii 
și operațiuni umanitare, care ar impune 
sancțiuni colective împotriva agresorilor 
și infractorilor de drept internațional, și nu 
este considerată o contradicție cu statutul 
de neutralitate, dar din contra va spori im-
plicarea Republicii Moldova în asigurarea 
securității internaționale, fiind eliminat 
impedimentul de ordin juridic. În același 
timp, Republica Moldova este interesa-
tă în materializarea unui cadru amplu de 
relaţii mult mai dezvoltat și cu structuri-
le euroatlantice, care ar constitui nu doar 
un factor de stabilizare instituţională, dar 
și un instrument-cheie de modernizare și 
de implementare a prevederilor Planului 
individual de acțiuni privind Parteneria-
tul Republica Moldova – NATO actualizat, 
reluând procesul reformelor democratice 
îndreptate spre consolidarea capacităţi-
lor instituţionale, inclusiv din domeniul 
securității naționale.
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INTEREST-INTEGRATION PROCESS” INTERACTION 

Le changement des relations internationales est produit également par de différents 
processus intégrationnistes qui se développent à la fois à l'intérieur qu’à l’extérieur des 

États. Il se produit l’émergence de nouveaux groupes intégrationnistes, la diversification des 
formes organisationnelles, l’évolution des modèles simples vers ceux composés. 

Cet article analyse les approches théoriques du phénomène d’intérêt national, politique 
étrangère et il met en évidence la corrélation intérêt national-politique étrangère-processus 
intégrationniste. 
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blique de Moldova.
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INTRODUCTION

Les nombreuses mutations poli-
tiques, économiques et sociales des 

dernières décennies du XX-ième siècle, le 
début du XXI-ième siècle ont changé  de 
façon spectaculaire le tableau du monde 
et se sont trouvées à la base des unes des 
transformations évidentes des relations 
internationales.

En regardant attentivement les transfor-
mations globales, nous assistons à une mo-
dification rapide du contenu de la géopoli-
tique. Si dans le passé les États et les peuples 
étaient isolés, atomisés, aujourd’hui ils se 
trouvent dans les conditions des contacts 
réciproques, en relations d’interdépen-
dance. Dans le monde contemporain, avec 
la fin de la guerre froide, avec l’affaiblisse-

ment et la chute des systèmes et des sous-
systèmes totalitaires, avec la stimulation 
des tendances de la décentralisation et leurs 
effondrements (URSS, Yougoslavie), on a 
créé un nouveau stéréotype de pensée poli-
tique. Jusqu’à ce moment-là la sécurité in-
ternationale se basait sur le principe de l’ar-
mement et de la concurrence entre les deux 
blocs politico-militaires, aujourd’hui les 
relations internationales contemporaines 
se trouvent dans la situation de la transi-
tion de la confrontation et de l’opposition 
vers un nouvel ordre international. L’inter-
dépendance économique et commerciale 
dans une époque dominée par l’expansion 
de la science et de la technologie a rendu 
les relations internationales, la politique 
étrangère des États plus complexes et plus 
dynamiques.



revista Militară. nr. 2 (18) / 2017

\ 
SE

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

71

La politique étrangère est devenue plus 
modérée. La compétence entre les États se 
déroule déjà sur autres „chessboard”; en 
dehors de ceux traditionnels, militaires et 
diplomatiques, se déroule  sur des „chess-
board” du commerce et des finances in-
ternationales, de l’aide réciproque de la 
technologie militaire, de l’„extension inter-
nationale” qui a accéléré la vitesse de mou-
vement des idées, des images, des valeurs 
et des informations, des événements. Ces 
nouveaux „chessboard” ne nécessitent pas 
l’utilisation de la force. La compétition 
entre les États ne s’axe pas sur le type tra-
ditionnel d’interaction stratégique-diplo-
matique où chaque joueur ou acteur poli-
tique reste une unité séparée, mais sur une 
interdépendance qui se réalise sur la base 
du dialogue politique. Les changements 
majeurs de la hiérarchie du système inter-
national résultent principalement d’une dé-
faillance interne que de contradictions inte-
rétatiques (Webster’s Encyclopedie, 1989 : 
738). Le changement des relations interna-
tionales est produit également par de dif-
férents processus intégrationnistes qui se 
développent à la fois à l’intérieur qu’à l’exté-
rieur des États. Il se produit l’émergence de 
nouveaux groupes intégrationnistes, la di-
versification des formes organisationnelles, 
l’évolution des modèles simples vers ceux 
composés (Saca, Evoluţia ..., 2005 : 120).

Dans le monde contemporain l’intégra-
tion représente un des principaux facteurs 
de la politique étrangère et des relations 
internationales dans leur ensemble. Au dé-
but du XXI-ième siècle le monde traverse 
beaucoup de processus qui se passent tant 
à l’intérieur qu’à l’extérieur des États. Il a 
lieu l’émergence de nouveaux groupes inté-
grationnistes, la diversification des formes 
organisationnelles, l’évolution des modèles 
simplistes vers les autres plus complexes. 
En conséquence, les processus intégration-
nistes ont inclus pratiquement toutes les 

régions et les pays, contribuant ainsi à la 
formation d’une nouvelle „matrice” inter-
nationale. La diversité des paradigmes de 
l’intégration permet pratiquement à tous 
les États, quelle que soit leur place sur 
l›arène politique, leur potentiel et le niveau 
de développement à trouver leur place 
dans le cadre des processus, en créant ainsi 
un large spectre d’unions d’États (Saca, 
Evoluţia ..., 2005 : 120).

L’essor historique a été fait par l’Union 
européenne. Le début de la formation est 
considéré le 18 avril 1951, quand six États 
européens (la France, la R. F. Allemagne, 
l’Italie, la Belgique, les Pays Bas, le Luxem-
bourg) ont signé le Traité de Paris. Le but 
principal de cet organisme internatio-
nal consiste dans la création d’un espace 
commun qui unisse tous les États par une 
union douanière et la libre circulation des 
marchandises dans les États membres, par 
l’annulation des taxes et autres obstacles au 
commerce, la libre circulation des capitaux, 
des services et des personnes, la création 
d’une politique monétaire unique et l’assis-
tance aux États en développement.

En analysant étymologiquement, la no 
tion d’ „intégration” provient du mot latin  
„integro, integrare”, respectivement „inte- 
graţio”, ce qui signifie mettre ensemble, 
réunir plusieurs parties dans un tout 
entier, ou rétablir (Gorceac, 1997  : 24). A 
l’origine pris des mathématiques, le terme 
d’ „intégration” est largement utilisé dans 
diverses sciences sociales, y compris dans 
les sciences économiques et dans la polito-
logie, comprenant un large éventail de pro-
cessus et phénomènes. D’après le diction-
naire Larousse, l’intégration est: 1) l’action 
des parties, des groupes de s’intégrer ou,  
2) la fusion des territoires, ou d’une minori-
té dans un ensemble national (Encyclopedia 
Universal Sopena, 1995 : 4555); mais l’En-
cyclopédie Universal Sopena souligne que 
l’intégration évoque l’incorporation d’un 
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élément étranger dans un tout (Dobrotă, 
1999  : 498, 481). La même idée est ren-
contrée et dans Webster’s  Encyclopedie 
Unabrindged Dictionary of the English 
Language, où l’intégration implique le fait 
de combiner plusieurs parties en un tout 
(Prohniţchi).  En roumain le verbe „a inte-
gra” a la même signification qu’en français 
„intégrer”, en espagnole „integrar” ou en 
anglais „to integrate” (Burleai, 2002) .

Dans la littérature de spécialité, notam-
ment, dans le cadre de la théorie fonction-
naliste les processus d’intégration sont 
considérés des processus d’intégration 
économique. La coopération économique 
suppose la formation d’une structure, d’un 
organisme économique, qui comprend un 
groupe d’États séparés de l’économie mon-
diale, considérée comme une entité (DEX, 
1996 : 182).. Pour J. Tinbergen l’intégration 
est la création d’une structure optimale de 
l’économie internationale sur la voie de 
l’élimination des obstacles artificiels entre 
les échanges commerciaux. Cette idée est 
également soutenue par M. Allais, M. Hal-
perin, D. Villaery, R. Courtin, et par T. Sci-
tovsky et B. Blassa.

Le théoricien polonais Z. Kamencki 
comprend ce phénomène comme la créa-
tion d’une structure économique qui inclut 
un groupe d’Etats avec un haut niveau éco-
nomique de liaisons internes, obtenues  à 
la suite de l›intégration (Wight, 1995 : 182).  
Autres auteurs, comme Karl W. Deitsch, 
caractérisent l’intégration comme  l’obten-
tion, dans le cadre d’un certain territoire, 
d’un „Sens de communauté” et des institu-
tions assez fortes, et des pratiques répan-
dues, qui pourraient assurer pour une pé-
riode longue l’espoir sûr des „changements 
pacifiques” entre les Etats visés.

Pour E. Haas l’intégration est le proces-
sus où les acteurs politiques de différentes 
structures nationales sont convaincus de 
modifier leur légalité, les espoirs et les ac-

tivités politiques vers un nouveau centre, 
dont l’institution possède, ou revendique 
une juridiction sur les Etats nationaux pré-
existants [5, p. 12].

En examinant le processus d’intégra-
tion, nous pouvons affirmer que l’inté-
gration économique doit être suivie par 
l’intégration politique. L’intégration écono-
mique est suivie par celle politique, mais la 
réalisation de l’intégration politique peut 
constituer un facteur dynamique. L’inté-
gration économique postule l’intégration 
politique, lui crée les bases, en éliminant 
les obstacles et faisant apparaître des inté-
rêts communs dans la réalisation de ces 
deux formes d’intégration. L’intégration 
politique devient l’objet final de l’intégra-
tion économique, parce qu’elle est totale, en 
supposant tous les niveaux de la vie sociale. 
Dans la littérature de spécialité, l’intégra-
tion politique est nommée encore „intégra-
tion globale”.

Certains penseurs ont construit les mo-
dèles théoriques sur l’intégration politique, 
influencés directement par la période de la 
guerre froide. Dès 1962, l’américain George 
Liska déduisait que l›équilibre bipolaire 
(Etats-Unis - URSS) conduira à une ten-
dance opposée à l’intégration économique, 
à la multiplication des actes d’indépen-
dance économique et politique, ce qui a 
confirmé l’évolution historique. Les autres 
ont considéré que l’intégration dépend 
des facteurs géopolitiques et de l’environ-
nement. Karl W. Deutsch, l’adepte de la 
„communauté morale” ou sociale a sou-
ligné que l’apaisement des tensions entre 
l’Est et l’Ouest de l’Europe dans la décennie 
sept-huit a conduit à un ralentissement des 
intégrations européennes ou les a arrêtées 
complètement. On considère que l’expert 
allemand n’a pas eu raison, car à cette 
époque-là les six Etats membres de la Com-
munauté Européenne sont devenus „neuf ”, 
ensuite assez rapidement „les douze” en 
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arrivant aujourd’hui à 28. N. Lindberg re-
proche à Deutsch qu’il n’a pas élaboré une 
théorie de la „communauté politique” vers 
laquelle tend „la communauté morale ou 
sociale”.

En étudiant le phénomène de l’inté-
gration, S. Brucan considère qu’à la base 
de celui-ci se trouvent certains éléments:  
1) les bases matérielles-naturelles qui com-
prennent la géographie, la population et 
la production; 2) les facteurs sociaux (les 
classes et les nations). Ainsi, les ressources 
naturelles, le positionnement sur le globe 
et la distance dans l’opinion du savant, 
jouent un rôle important dans l’initiation 
d’une union plus large. Les facteurs géo-
graphiques et écologiques détermineront le 
processus d›intégration à commencer sur 
une base régionale.

Le voisinage des territoires ainsi que la 
morphologie qui permet le transport et des 
communications faciles sont favorables à 
l’unification. La croissance démographique 
a une importance pour l›intégration grâce 
à l’importance relative en qualité de com-
posante du pouvoir national. En d›autres 
termes, les nations petites craignent de 
celles avec une grande population de peur 
d›être avalées par ces dernières. Un facteur 
important est le mode de production. S. 
Brucan  considère que l’homogénéité éco-
nomique est un facteur favorisant l’unifica-
tion des nations. Les pays qui se distinguent 
comme structure économique peuvent 
trouver un avantage dans l’intégration des 
économies complémentaires, à condition 
que leur niveau de développement ne soit 
pas trop différent.

Le deuxième élément qui se trouve à la 
base de l’intégration est le facteur social. 
Partant de l›idée que, pour qu’une nation 
s’intègre avec succès dans une unité plus 
large, la prémisse fondamentale est consti-
tuée par le fait qu’elle soit elle-même inté-
grée. Une société qui n’est pas intégrée au 

niveau national ne peut pas constituer une 
composante stable d›un organisme supra-
national. Certains auteurs soutiennent que, 
les pays en développement ne disposent pas 
suffisamment de formation pour former 
des unions, que les nouveaux Etats indé-
pendants doivent premièrement se consoli-
der comme nations. Nous croyons que c’est 
valable pour la République de Moldova. Un 
facteur qui favorise la création d’une union 
plus large est représenté par l’homogénéité 
de la structure de classe (par la structure de 
classe on comprend les relations entre les 
classes qui se trouvent au pouvoir). Dans 
ce cas-ci, l’homogénéité est indispensable 
tant pour l’initiation que pour le dévelop-
pement du processus d’intégration et d’uni-
fication supranationale. En ce qui concerne 
les nations, leur rôle dans l’intégrité supra-
nationale est primordial. C’est la nation qui 
est la catégorie la plus directe impliquée 
tant dans l’initiation que dans le dévelop-
pement du processus d’unification [2].

Jusqu’au démantèlement du „système 
socialiste mondial” a été théorisée et mise 
en œuvre „l›intégration socialiste”, conçue  
comme processus d’approfondissement et 
l›amélioration de la coopération et du déve-
loppement de l’intégration économique so-
cialiste. Ce processus a été conçu conformé-
ment aux principes suivants: le respect de 
la souveraineté de l›État, de l›indépendance 
et de la non-ingérence dans les affaires 
intérieures, la pleine égalité des droits de 
tous les États, l’avantage réciproque – des 
principes qui en pratique ont été exposés 
difficilement. Paul Chamly souligne que 
l’intégration est un processus qui mène à la 
formation d’une entité politique et écono-
mique et qui comporte deux aspects, visant 
l’élaboration et la consolidation des normes 
du système intégré et l’autre, extensif, qui 
vise la définition et l’élargissement de l’es-
pace politique et économique gouverné par 
ces normes. À son tour A. Zucher soutient 
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que l’intégration est une révolution com-
plète dans le sens politique qui ouvre de 
nouvelles possibilités de progrès social et 
économique, mais Ugo la Malfa est d’avis 
que quand on parle de l’intégration euro-
péenne il est difficile de séparer les consi-
dérations économiques de celles politiques. 
Une distinction entre les deux catégories 
ne peut se faire qu’avec le risque de tomber 
dans abstrait. Les facteurs économiques et 
politiques sont intercalés entre eux et toute 
distinction entre eux est pratiquement im-
possible.

 Parmi les spécialistes roumains, qui 
ont étudié l’intégration, P. Suian la conçoit 
comme un processus global qui inclut à la 
fois l›intégration économique, ainsi que 
celle politique, parce que par leur nature 
même, le politique et l’économique sont 
inséparables [5, pp.27-31]. La notion d’in-
tégration européenne sur la scène politique 
moldave est encore loin d›avoir le poids 
caractéristique au discours politique euro-
péen. Cependant, cette notion a déjà obte-
nu l’importance d’un problème politique 
majeure, qui sert comme ligne de démo-
cratie des options politiques [16].

L’intégration suppose aussi la politique, 
les institutions et la sécurité. En plus de la 
formation de l›union économique et moné-
taire, les pays du monde essaient de déve-
lopper une politique étrangère de sécurité 
commune, une politique étrangère de la 
justice et des droits de l’homme au niveau 
européen, ainsi que de former une identité 
européenne de sécurité et de défense [25], 
de réalisation des intérêts nationaux des 
Etats dans le cadre d’un organisme. Ainsi, 
par l’intégration politique certains cher-
cheurs présupposent l›état de la cohésion 
existant dans une communauté politique, 
le processus par lequel deux ou plusieurs 
unités politiques renforcent leurs contacts 
de coopération. De plus, l›intégration exige 
un niveau élevé ou une augmentation des 

transactions entre les unités, et une ampli-
fication de la perception des intérêts et des 
valeurs communes [26].

Compte tenu de tous ces aspects, on 
pourrait mentionner que l’intégration im-
plique la totalité des processus économiques 
et politiques, à la base de laquelle a lieu 
l’union dans un espace commun de deux 
ou plusieurs Etats, axés sur la coïncidence 
des principes, buts et intérêts nationaux. Du 
point de vue géographique, l›intégration se 
manifeste à l’échelle:

1.  internationale (par exemple, la créa-
tion d’une macro-région économique sur 
la base de quelques unités administratives-
territoriales de deuxième niveau);

2.  régionale (le processus d’intégration 
européenne). Elle peut être à l’échelle conti-
nentale (ALÉNA, le cas des Etats-Unis, du 
Canada et du Mexique) ou subcontinental 
(UE, MERCOSUR en Amérique Latine);

3.  globale (tendance qui se manifeste à 
ses débuts, mais qui deviendra de plus en 
plus forte avec la consolidation des prin-
cipaux blocs commerciaux-économiques 
internationaux). L’intégration globale est 
nommée encore multilatérale, notamment 
en ce qui concerne l’Organisation Mondiale 
du Commerce (OMC). Malgré tout, l’OMC 
ne peut pas être considérée un pilier suf-
fisant pour un processus intégrationniste 
global de la  profondeur et de l’ampleur de 
celui européen.

L’intégration intra-nationale, régionale 
et globale peut être tant complémentaire 
qu’antagoniste. Ainsi, les États-Unis, qui 
est traditionnellement considéré comme 
défenseur des approches multilatérales du 
commerce international, ont souvent re-
proché à l’Union européenne le caractère 
exagéré discriminatoire de la „forteresse 
européenne”. L’approche régionale exclu-
siviste promue et expérimentée régulière-
ment par l’UE a généré des conflits com-
merciaux avec les Etats-Unis. En ce qui 
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concerne l’hypothèse de la complémenta-
rité de l’intégration régionale et mondiale, 
ce fait sera confirmé si dans l’avenir, il 
devient clair que l’UE, avec ALÉNA, MER-
COSUR, APEC ne sont rien de plus que 
quelques blocs régionaux d’une économie 
intégrée [20]. En fonction de la profondeur 
de l›intégration régionale, les économistes 
proposent à distinguer les types suivants 
d’ensembles intégrationnistes:

La Zone de libre échange (Free trad area) 
est la forme d’intégration économique par 
laquelle deux ou plusieurs Etats voisins 
s’engagent à éliminer les barrières doua-
nières et commerciales entre eux, mais 
chaque pays conserve ses frontières natio-
nales dans le commerce avec les pays tiers;

L’Union douanière (Custom Union) 
est la forme d’intégration par laquelle les 
pays membres suppriment toutes les bar-
rières douanières et commerciales entre 
eux, en adoptant un Tarif Douanier Exté-
rieur Commun pour les pays tiers. L’Union 
douanière peut être encore définie comme 
une zone de libre échange qui a convenu un 
Tarif Douanier Extérieur Commun pour 
les pays tiers. Toutefois, l’Union douanière 
est entendue comme un territoire douanier 
unique des pays membres et une politique 
commerciale commune envers les tiers;

Le marché commun (Common Market) 
est la forme d’intégration dans laquelle, en 
plus de l’existence d’une union douanière, 
on élimine les obstacles face au flux des 
facteurs de production (la libre circulation 
de la main-d’œuvre et du capital) entre les 
pays membres;

L’Union économique est l’accord entre 
plusieurs pays qui établissent des tarifs 
communs aux tiers et les politiques com-
merciales afin de réduire les restrictions 
aux exportations – importations entre les 
pays membres [16 ; 15].

L’intégration politique, comme facteur 
de la politique étrangère ou internationale, 

suppose au moins l’existence de certains 
intérêts communs. Au cours des trois der-
nières décennies du XX-ième siècle, le de-
gré élevé de complexité des intérêts et des 
relations sociales a donné lieu à des débats 
théoriques actifs vis-à-vis de l’essence  de 
ces formes. Dans la littérature d’analyse la 
notion „intérêt national” a été incluse dans 
la circulation en 1935, par l’introduction  
dans l’Encyclopédie des sciences politiques 
éditée  à Oxford [13].  La multitude de défi-
nitions, plus ou moins développées, plus 
précises ou plus confuses a contribué à fa-
çonner plusieurs positions sur la définition 
de la dimension d’intérêt national dans le 
cadre de la politique étrangère.

La première position, celle de l’objectif 
courant ou du „réalisme politique” est re-
présentée par H. Morgenthau, A. Wolfers, 
W. Hippman, H. Thompson, R. Tucher 
et par les savants actuels W. Lippman,  
K. Thompson, H. Kissinger, W. Rostov,  
D. Bolles etc. Conformément à cette doctri-
ne, l’intérêt national est défini soit comme 
un complexe idéal et normatif de buts, soit 
comme un phénomène central des relati-
ons internationales, perçu par les termes de 
la force, ou comme un facteur fondamen-
tal dans l’identification de certaines voies 
nécessaires à travers les labyrinthes de la 
politique internationale [23].

Ainsi, l›intérêt national dans la vision de 
H. Morgenthau est un „os solide”, présent 
en toute circonstance et un revêtement de 
variables qui se modifient en fonction des 
circonstances historiques concrètes. „L’os 
solide” de l›intérêt national consiste dans 
la préservation de l›identité politique et 
culturelle d’une nation et  il est raccordé à 
l’assurance de l›indépendance nationale, à 
la préservation de l›intégrité territoriale et 
au maintien de l’ordre et de l›équilibre in-
terne.

La réinterprétation de l’intérêt natio-
nal à toutes les étapes du développement 
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d›un pays est inévitable grâce à la mobilité 
des relations internationales et la balance 
du pouvoir. La voie la plus efficace vers la 
compréhension de l›intérêt national d’un 
Etat est l’emplacement sur les positions du 
réalisme politique [28]. La pierre qui aide 
le réalisme politique à trouver son chemin 
dans le paysage de la politique internatio-
nale, affirme H. Morgenthau, est la concep-
tion de l›intérêt définie dans les termes de 
la force. Le pouvoir ou la force comprend 
l’ensemble entier de phénomènes qui se 
trouvent à la base du contrôle de l’homme 
sur l’homme et sont capables de le mainte-
nir. Le pouvoir, la force est ce qui distingue 
la politique comme sphère indépendante 
de l’action et du savoir, différente d’autres 
sphères comme: l’économie, l’esthétique. Le 
facteur de la force dimensionné par Mor-
genthau dans l’aspect militaire, industriel, 
démographique, politique, détermine les 
intérêts des Etats sur l’arène internationale 
et s’impose comme arbitre final dans la lut-
te entre les pouvoirs. Par le biais de ce facte-
ur, dans l’opinion de Morgenthau la notion 
d’„intérêt national” est accompagnée par de 
nombreuses spécifications: vital, principal 
et secondaire, stable et changeant, commun 
et spécifique, identique et conflictuel. En 
outre, l›auteur juge nécessaire de confor-
mer la notion d›intérêt aux ressources dont 
dispose la société, aux objectifs réalisables. 
A partir de là il classe les intérêts et les ob-
jectifs de la politique étrangère américai-
ne en: a) intérêt à atteindre à tout prix; b) 
intérêt qui se réalise en conditions favora-
bles; c)  intérêts et objectifs désirés, mais 
qui peuvent être réalisés [24 ; 9].

Faisant référence à l›intérêt national, le 
chercheur russe A. Pozdneakov le classifie 
selon le degré de fonctionnalité en deux ni-
veaux: le niveau des intérêts principaux et 
le niveau des intérêts spécifiques. Pour le 
premier niveau, A. Pozdneakov inclue les 
intérêts pour la politique étrangère de l’Etat 

qui sont liés à l’assurance de la sécurité et 
de son intégrité dans la communauté socia-
le-économique, politique, nationale-histo-
rique et culturelle. Ici sont également inclus 
et les intérêts qui sont liés à la protection de 
l›indépendance économique et politique, de 
la place et du rôle de l’Etat dans le système 
des relations internationales. Ces intérêts 
sont assurés par tous les moyens: militaire, 
économique, diplomatique et idéologique. 
Ces intérêts déterminent la fonction de la 
politique étrangère de l’Etat. Tant que l›Etat 
reste une communauté socio-économique 
et politique, ses intérêts restent inchangés. 
En fonction de l›évolution des change-
ments du système international le contenu 
concret de l›activité externe se modifie.

Le deuxième niveau, le niveau des intérêts 
spécifiques inclue les intérêts individuels, 
qui ont une signification particulière dans la 
sphère des relations externes. Ici l’auteur in-
clue les intérêts de la politique étrangère liés 
aux processus et aux événements concrets 
du système national, et en particulier des re-
lations internationales, situations de conflits 
et de crises. 

Ici sont également inclus les intérêts de 
la politique étrangère causés par des relati-
ons extérieures économiques, commercia-
les des Etats, les relations dans le domaine 
de l›assistance mutuelle dans le domaine 
de la coopération culturelle, scientifique 
et d’autre nature. Les intérêts spécifiques 
dépendent de ceux principaux et sont li-
mités par ceux-ci; en même temps ils sont 
partiellement autonomes et déterminent 
le contenu de la fonctionnalité de l’activité 
politique de l’Etat dans certaines directi-
ons et dans des actions pratiques [36, 34]. 
La frontière entre les intérêts principaux et 
ceux spécifiques est conventionnelle et mo-
bile. Les intérêts spécifiques peuvent deve-
nir majeurs dans des cas particuliers. 

Une autre position, celle du courant 
„subjectiviste” (R. Snyuder, E. Furnes,  
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N. Forward) considère que l›intérêt natio-
nal est un phénomène des relations inter-
nationales, dont le support principal est 
un petit groupe de leaders politiques et de 
fonctionnaires, qui se trouvent au pouvoir, 
c’est-à-dire ceux qui prennent des décisions 
politiques.

Ces scientifiques interprètent l›intérêt 
national par le biais de certains critères: 
1) du maintien de l’„intégrité nationa-
le”; 2) de l’assurance „de la sécurité nati-
onale”; 3) du maintien du „rôle national”;  
4) de la préséance comme modèle de 
l’avenir; 5) du maintien de la „réputation”; 
6) du „standard international”. Ces critères 
ont produit une influence particulière sur 
les dimensions  politologiques, en général, 
et du concept d’intérêt national en particu-
lier [23, pp. 120-121].

En étudiant le phénomène d›intérêt na-
tional A. Wolfers a une prédisposition à la 
notion des „objectifs nationaux”. Il décrit 
l’interdépendance des intérêts d’Etat et 
des intérêts individuels par le rapport des 
objectifs nationaux „directes” ou „indirec-
tes”. Par les objectifs nationaux „directes” 
il comprend l’assurance de la sécurité et 
de l’indépendance nationale. Ces objectifs 
peuvent avoir importance pour les indivi-
dus seulement dans le cas de leur identité 
avec le statut national [24, pp.73-74, 9]. Pour  
J. Rosenau l›intérêt national ne peut pas ser-
vir comme instrument analytique. Selon lui 
il est impossible de comprendre la nature de 
la nation. Voilà pourquoi il considère des 
critères bien définis de détermination de 
l›intérêt national, mais les causes seraient 
les suivantes: la nature indéfinie de la nation 
et les difficultés de déterminer les intérêts; 
l’impossibilité de trouver des critères pour 
déterminer l’existence des intérêts et le 
suivi de leur présence dans les événements 
indépendants de la politique; le manque 
d’une procédure d’accumulation des intérêts 
une fois qu’ils sont identifiés [21].

G. Modelski a une autre vue sur les 
intérêts nationaux. Selon lui, les intérêts 
nationaux présentent des exigences relati-
ves à la conduite des autres Etats, mais le 
rôle principal dans l’expression des intérêts 
communautaires et leur transformation 
dans des objectifs de la politique appartient 
au leader politique.

Modelski considère la notion „intérêt 
national” scientifiquement infondée. Il 
souligne que les intérêts exprimés par 
l’homme politique ne sont ni les intérêts de 
la nation, ni de l’Etat, mais de la communa-
uté. L’Etat est la condition nécessaire pour 
l’existence d’un homme politique, il lui offre 
les moyens pour la valorisation de ses ob-
jectifs. Les limites de la communauté sont 
en même temps plus étroites et plus larges 
que les frontières de l’Etat: sont plus étroi-
tes, parce que l’homme politique n’exprime 
pas les intérêts de tous les groupes sociaux 
et des citoyens du pays. Elles sont plus lar-
ges parce qu’en n’exprimant pas les intérêts 
de tous les groupes sociaux et des citoyens 
de son Etat, l’homme politique incarne les 
intérêts des autres États, des alliés, des au-
tres groupes ou individus, y compris des 
Etats non-alliés. Dans l’opinion de l’analyste 
américain, il existe trois types d’intérêts 
dont l’homme politique doit tenir compte:

1. les exigences de la communauté, c’est-
à-dire les intérêts qui résultent de la valori-
sation par les hommes politiques des objec-
tifs du passé;

2. les exigences des collaborateurs pro-
visoires, c’est-à-dire les intérêts qui tiennent 
de la valorisation des objectifs du présent;

3. les exigences des ennemis ou des ad-
versaires, c’est-à-dire les intérêts dont on 
fait abstraction au nom des objectifs futurs.

Par conséquent, dans le processus de la 
définition de l’intérêt, l’homme politique 
tient compte de toutes les exigences qui se 
rapportent à sa politique. Il peut prendre 
des décisions ou négliger certains intérêts,  
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mais il ne peut pas ignorer les conséquences 
de cette négligence pour sa politique et, 
compte tenu des intérêts divers, l’homme 
politique forme les objectifs de sa politique 
étrangère (il transforme les intérêts de sa 
communauté dans des objectifs de la poli-
tique étrangère) [17].

Pour M. Wight les intérêts vitaux d’un 
Etat sont ce qu’il croit et non pas ce qu’un 
autre pouvoir dit qu’il devrait être. Il cor-
rèle dans le système des relations interna-
tionales l’intérêt vital avec l’honneur. À son 
tour, l’idée d’honneur est étroitement liée à 
l’idée de prestige, qui est un des éléments 
importants de la politique internationale. 
L’honneur est l’aura qui entoure les intérêts, 
mais le prestige est l’aura autour du pou-
voir [28, p.105]. Contrairement à Wight, S. 
Brucan déclare que l’intérêt national com-
prend les désirs qui sont les stimuli fonda-
mentaux de l’activité d’une nation dans la 
politique internationale, mais son contenu 
peut être trouvé plus facilement par l’étude 
des relations sociales et nationales qui ont 
généré ces désirs [2, p.133].

Les changements de la zone de l’URSS 
de la fin des années ‘90 ont contribué à 
l’évolution des points de vue sur l’intérêt na-
tional des États  récemment apparus. Dans 
de telles conditions la notion d’„intérêt 
national” est définie non seulement par le 
contenu des valeurs, mais par le facteur du 
pragmatisme, de la capacité de l’Etat de se 
proposer et d’atteindre certains objectifs. À 
l’heure actuelle, on peut poursuivre dans la 
littérature de spécialité de nouvelles posi-
tions dans l’approche de l’intérêt national, 
celles au caractère national-conservateur 
et national-libéral. Pour les adeptes de la 
première position  (Rogozin D.), „l’intérêt 
national” est identique avec „l’intérêt éta-
tique”. Ceux-ci examinent l’Etat comme le 
principal facteur d’expression des intérêts 
nationaux. La position national-libérale se 
distingue par une stricte délimitation ter-

minologique des catégories „intérêt natio-
nal” et „intérêt étatique”. Les adeptes de 
cette tendance (Sorokin E.) optent pour 
une société civile qui devient sujet des inté-
rêts nationaux, à laquelle il faudrait appar-
tenir  le droit  concernant la formation et la 
formulation de ces intérêts [32].

La multitude de définitions, plus ou 
moins complètes, plus ou moins précises 
ou  confuses nous permettent de faire les 
principales différences entre eux:

1. Dans certaines définitions les intérêts 
nationaux sont considérés comme l’objec-
tif fondamental et le dernier déterminant 
qui guide les facteurs de décision politique 
d’un Etat, exclusivement dans la mise en 
œuvre de la politique étrangère. Les autres 
constatent et l’influence mutuelle ou déter-
minante entre les intérêts nationaux et la 
politique intérieure. 

2. Les autres définitions abordent les 
intérêts nationaux comme des éléments 
distincts, mais les autres comme des parties 
composantes et constitutives d’un concept 
très généralisé de ces éléments qui sont les 
besoins les plus vitaux [25]. Ces interpréta-
tions, prises dans leur ensemble, bien que 
différentes, se complètent mutuellement,  
permettent de concevoir l’intérêt au sens 
large comme notion sociologique et polito-
logique fondamentale.

À l’heure actuelle, le concept d’intérêt, y 
compris l’intérêt national, acquiert de nou-
velles significations générées par les pro-
cessus d’intégration et de désintégration 
qui ont lieu en Europe. Si dans les condi-
tions de l›Europe occidentale ce concept 
est considéré un obstacle à l›intégration, 
alors à l’est de l’Europe il s’impose sur le 
premier plan, reflétant les tendances des 
Etats de consolider l’identité de l›intérêt, 
pour se retrouver soi-même en dépit des 
désintégrations [19, p.75]. Voilà pourquoi, 
à notre avis, un réel intérêt national et une 
politique étrangère efficace sont possibles 
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lorsque l›Etat et la société civile se com-
plètent mutuellement.

Dans la littérature, le concept d’„intérêt 
national” est souvent abordé dans le cadre 
de la politique étrangère de l›Etat, en consi-
dérant que les Etats matérialisent leurs inté-
rêts nationaux dans la politique étrangère.

Dans l’ouvrage „Politics Amond No-
tions”, H. Morgenthau souligne que la 
politique étrangère est déterminée par les 
intérêts nationaux, qui peuvent avoir un 
caractère objectif à cause de l’interaction 
avec la nature humaine et la situation géo-
graphique, les traditions historiques et so-
cioculturelles du peuple [18]. Ainsi, la poli-
tique étrangère implique l›activité de l›État 
dans les affaires internationales ou l›activité 
de l›Etat sur l’arène internationale qui régit 
les relations avec d›autres sujets de l›activité 
de la politique étrangère: États, partis, orga-
nisations internationales et régionales [35].  
La politique étrangère de l’Etat doit être 
comprise comme une catégorie concrète 
historique – elle n’existe pas en dehors de 
l›espace et du temps. L›essence du facteur 
de l›espace est celle que le monde exté-
rieur est le monde matériel, qui occupe un 
certain espace, les caractéristiques duquel 
créent assez souvent les limites du com-
portement politique de l’Etat. Mais le fac-
teur temporel est déterminé par le fait que 
la politique étrangère est l’activité de l’Etat 
dans une certaine période de temps. Elle a 
un caractère concret, se réalise comment il 
est possible dans le temps respectif et elle 
est déterminée du fait, que l’Etat, dans ce 
temps se propose les objectifs et les pro-
blèmes à résoudre.

Le concept de „politique étrangère” 
doit être regardé dans des coordonnées 
plus approfondies, pour examiner ses 
sources internes, les instruments et mo-
dèles de réalisation, car l›ensemble de ces 
composants peut changer au fil du temps 
et influencer considérablement sur le ca-

ractère de l›activité de l›État. Les sources 
internes peuvent être interprétées comme 
des ensembles idéo-politiques, socio-éco-
nomiques, institutionnelles et bureaucra-
tiques. Par l’ensemble des sources idéo-poli-
tiques, on comprend „le tableau du monde” 
et la place de l’Etat dans le cadre de celui-ci, 
incorporé dans la conscience sociale, dans 
l›acceptation des élites politiques, des chefs 
d›Etat, à la base duquel on forme les idées 
principales concernant la promotion de la 
politique étrangère. Les sources sociales 
bureaucratiques impliquent l›agrégation 
des intérêts matériels et économiques des 
individus et des groupes sociaux. Le der-
nier ensemble de sources externes  suppose 
de pouvoir déterminé, différent pour les 
Etats en particulier, et de l’appareil de la 
mise en œuvre de la politique.

L’ensemble des instruments de la mise 
en œuvre de la politique étrangère par 
un Etat peut être assez large. À une extré-
mité du spectre se trouve  l›utilisation de 
la force dirigée vers l’assurance des inté-
rêts de l›État, y compris les méthodes de 
violence, à savoir l›utilisation de la force 
armée. D›autre part, à l›autre extrémité se 
trouve la diplomatie comprise comme un 
complexe d’instruments et des méthodes 
non violentes pour assurer les intérêts de 
l›État. Autres formes traditionnelles de 
réalisation de la politique étrangère sont: 
l’initiation, la diminution ou la rupture des 
relations, l’ouverture des représentations 
de l’Etat dans les organisations internatio-
nales et régionales ou la participation en 
tant que membre, la réalisation et le main-
tien des contacts à différents niveaux avec 
les représentants des autres Etats, partis et 
mouvements avec lesquels l›Etat n›a pas de 
relations, mais il est intéressé à maintenir le 
dialogue concernant la résolution de pro-
blèmes [31]. En analysant les moyens par 
lesquels on réalise la politique étrangère de 
poursuivre certains objectifs, le chercheur 
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V. Bors énumère les éléments suivants: 
politiques, économiques, militaires, infor-
mationnels.

Tout d›abord, aux moyens politiques le 
chercheur attribue la diplomatie comme 
activité officielle de l›Etat par le biais des 
institutions spécialisées, menée grâce à 
des mesures spéciales, des procédures, 
des méthodes, acceptées de la  position 
du droit international et qui ont un statut 
juridique et constitutionnel. La diploma-
tie se réalise par des négociations, visites, 
conférences bilatérales et multilatérales, 
correspondances diplomatiques, participa-
tions aux travaux des organisations inter-
nationales. Par les moyens internationaux 
de la politique étrangère on suppose l’uti-
lisation du potentiel économique de l›Etat 
pour atteindre ses objectifs. L›Etat qui a 
une économie forte et la capacité finan-
cière élevée, occupe une place importante 
sur la scène internationale. Même les pays 
qui en termes de territoire sont petits, ne 
disposent pas de  ressources humaines et 
matérielles suffisantes, peuvent jouer un 
rôle important sur l›arène mondiale, s’ils 
ont une économie forte et compétitive, 
basée sur des technologies de pointe et 
sont en mesure d›étendre leurs réalisations 
au-delà des frontières. Les moyens éco-
nomiques actifs sont l’embargo, le régime 
de la clause de la nation la plus favorisée, 
l›octroi des investissements, des crédits et 
des prêts ou le refus de les accorder. Par les 
moyens militaires de la politique étrangère 
le chercheur considère la force militaire de 
l›Etat - l›armée, la quantité et la qualité des 
armes, le moral des militaires, l’existence 
des bases militaires et des armes nucléaires. 
Les moyens militaires peuvent influencer 
directement et indirectement les relations 
avec d›autres Etats. Aux moyens indirects se 
réfère, selon le chercheur, la course des ar-
mements, y compris la production et l›essai 
de nouveaux types d›armes, des exercices 

et des manœuvres militaires, l›élaboration 
des méthodes efficaces d›application de la 
force.

Les moyens de propagande, dans la vi-
sion de V. Borş comprennent tout l›arsenal 
contemporain des médias, les méthodes 
de propagande qui sont utilisées pour ren-
forcer l›autorité et l›image de l›Etat sur la 
scène internationale, contribuant ainsi à 
assurer la confiance des alliés et des par-
tenaires potentiels. Grâce aux médias, on 
forme une image positive de l›Etat, ou à 
l›inverse d›insatisfaction concernant cer-
tains événements. Les moyens de propa-
gande sont assez souvent utilisés pour la 
désinformation de l’opinion publique [29].

Les structures étatiques ont des organes 
spécialisés chargés dans la réalisation de 
l›activité politique et le contrôle sur cette 
activité: le ministère des affaires étrangères 
ou des relations étrangères, les départe-
ments ou les comités parlementaires dans 
la réalisation de la politique étrangère, les 
ambassades et les représentantes dans le 
cadre desquelles il y a des spécialistes dans 
des problèmes militaires, économiques 
(les représentants des chambres), des atta-
chés culturels, scientifiques qui sont sous 
le contrôle des ambassades, ayant à la base 
des programmes, des missions officielles 
ou semi-officielles. La politique étrangère, 
par les objectifs proposés, par le choix des 
moyens et des méthodes de la mise en 
œuvre de ces objectifs reflète la situation 
intérieure de l›Etat. Elle s’axe sur les res-
sources dont elle dispose, du potentiel pro-
fessionnel [1].

Cependant, la politique étrangère sup-
pose également l›activité de l›Etat dans le 
système des relations internationales. Cette 
activité devient incontestablement impor-
tante. C’est ici qu’on  rencontre les intérêts 
des Etats liés au problème du désarmement, 
de l’assurance de la sécurité de l’Etat, la pré-
vention des catastrophes, la lutte contre le 
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terrorisme et contre la criminalité. L’État 
réalise la défense de ses intérêts par le biais 
de l›activité politique qui est assez variée, et 
qui représente en soi un attribut nécessaire.

L’activité politique de l’Etat peut être 
comprise non seulement dans un sens 
étroit, limité, comme une activité dans un 
domaine ou l›autre. Toute activité sociale 
est l›activité orientée dans un but précis. 
Elle comprend non seulement les actions 
pratiques des sujets, mais elle détermine, 
développe les objectifs et le contenu de son 
activité.

Dans la littérature de spécialité ces côtés 
diffèrent et sont analysées séparément: 1. le 
processus de formation des objectifs et le 
contenu de l›activité politique; 2. comme 
processus de la mise en œuvre de la politique. 
Les directions et les objectifs de l’activité 
politique n’exigent pas une différenciation 
(dans ce cas-ci elles forment un tout entier) 
et ici l’activité politique des Etats est étudiée 
dans son ensemble. C’est à ce titre, qu’elle 
devient „agent” tant de l›interdépendance 
entre les relations politiques internes et so-
cio-économiques, que du système des rela-
tions interétatiques [36, p. 9]. 

Selon l›analyste politique roumain S. 
Brucan, l’activité politique étrangère consti-
tue des réactions à une série d›incitations 
internes et externes, elle concerne les na-
tions comme systèmes avec input, output 
ou feedback en constante interaction avec 
le milieu international.

Selon lui, les sources primaires de la 
politique étrangère sont inclues dans cinq 
ensembles variables: les bases naturelles-
matérielles, la structure sociale et les forces 
sociales de conjoncture, le système éta-
tique, la direction.

Le premier critère, celui des bases natu-
relles-matérielles inclut la dimension du 
territoire,  le positionnement géographique 
et les forces de production. La structure so-
ciale et les forces sociales comprennent les 

classes et les groupes sociales, les relations 
principales entre elles, les nationalités et la 
nation, chacune avec sa conscience et son 
idéologie, avec les traditions culturelles et 
historiques, avec les impulsions psychiques 
et les humeurs qui les rendent travailler 
à l’intérieur et à l’extérieur du pays. Les 
crises économiques et politiques, les coups 
d’Etat,  les élections, les grèves massives, la 
violence à une grande échelle, les hostilités 
militaires et la guerre sont inclus dans les 
facteurs de conjoncture. Le système éta-
tique comprend le mécanisme national de 
décision, l’appareil d’État et le gouverne-
ment, à savoir les outils de leur pouvoir.

Toutes ces variables ont une dimension 
internationale qui se reflète nécessairement 
dans la manière dans laquelle  les nations et 
leurs dirigeants voient le rôle du pays dans la 
politique mondiale. Etant donné la taille du 
territoire, la situation géographique et ses 
ressources, qui ont une valeur relative par 
rapport à d’autres pays, et arrivent au critère 
général de développement, qui doit être rap-
porté à son tour aux indices internationaux –  
toutes les variables de l’infrastructure ac-
quièrent une valeur dans l›élaboration de la 
politique étrangère, si elles sont mesurées à 
l›échelle mondiale [2, p. 141].

La politique étrangère d›un Etat a 
comme support le potentiel économique, 
démographique, militaire, technique, scien-
tifique, culturel. L›emplacement géopoli-
tique de l›Etat tout au long de l›évolution 
historique a dominé dans le choix par l›État 
des partenaires et le développement des 
relations avec ses  adversaires. Les condi-
tions de l’espace géographique sont consi-
dérées comme des causes de bases, dont la 
présence implique une certaine orientation 
politique de l›État.

La corrélation étroite espace géogra-
phique - politique, sous l’empire du principe 
de la causalité, permet dans la conception 
des chercheurs la possibilité de certaines 
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généralisations, la formulation des lois et 
des principes d›un caractère universel, pour 
aider les fondements théoriques de la géo-
politique [7].

De nos jours, de plus en plus on pose 
le problème concernant la corrélation de 
type triadique: processus intégrationniste -  
intérêt national - politique étrangère. Pour 
une meilleure compréhension de la nature 
de ce rapport, il est nécessaire, première-
ment, de déterminer la corrélation entre 
les concepts de „processus intégration-
niste” et „politique étrangère”. Le contenu 
de ces concepts ne reste pas inchangé parce 
que la situation mondiale est en constante 
évolution. Si au début du XX-ième siècle 
dans le monde il y avait 52 États indépen-
dants, alors au milieu du XX-ième siècle 
leur nombre a atteint 82, et actuellement 
leur nombre a dépassé 200. Tous ces Etats 
et les peuples coopèrent entre eux dans 
les plus diverses sphères de l’activité poli-
tique, économique et sociale. Mais main-
tenant, la communauté internationale est 
formée non seulement des États indépen-
dants, mais aussi de diverses unions éco-
nomiques, commerciales, militaires – des 
blocs et des structures qui se sont formés 
ayant à la base des activités bilatérales ou 
multilatérales. Il devient de plus en plus 
évident que les tendances d›intégration 
ne se limitent pas à l›Europe Occidentale, 
mais elles se développent activement sur 
autres continents.

Ainsi, sur le continent américain on 
peut énumérer le Marché Commun de 
l’Amérique Centrale (MCCA); la Commu-
nauté des Caraïbes (CARICOM); le Marché 
Commun du Sud (MERCOSUR). Un intérêt 
profond pour les processus d›intégration est 
observé sur le continent africain – l’Union 
du Maghreb Arabe (UMA); la Commu-
nauté Economique des États d›Afrique 
(CESAC). Les Etats de l’Asie du Sud-est 

(ASEAN) ont plus d’un quart d’activité. Au 
Moyen-Orient il y a le Conseil de Coopé-
ration du Golfe (CCG); l’Organisation des 
pays exportateurs de pétrole (OPEP) [4]. 
Les tendances actuelles d›intégration sont 
devenues un point attracteur de la civilisa-
tion contemporaine, qui est non seulement 
un aspect de l›existence humaine, mais aussi 
une nouvelle forme de coopération. Celles-
ci, à leur tour, ont une influence sur la créa-
tion, le fonctionnement, le développement 
de certaines unions qui existent grâce à l’ac-
tivité des acteurs politiques. L’Union ou le 
„tout” déjà formé, représente  le milieu dans 
lequel les États  réalisent leur coopération 
et résolvent les problèmes qui en découlent 
non seulement du sort des Etats, en parti-
culier, mais souvent de toute la communau-
té. C’est la zone où tous les sujets du droit 
international réalisent leur politique étran-
gère. Dans la littérature d›analyse politique, 
la politique étrangère implique une activité 
sur l’arène internationale. 

Mais comme l›activité politique est 
souvent influencée par la zone où se réa-
lise la politique étrangère des Etats, elle 
devient un moyen de la mise en œuvre de 
l›intérêt national. Selon H. Morgenthau le 
but de la politique étrangère est déterminé 
par l›intérêt national. L›intérêt national, à 
son tour, est considéré comme faisant par-
tie des processus d›intégration, de la mise 
en œuvre dont dépend en grande partie la 
coopération des États.

Donc, de ce qui précède, nous pouvons 
conclure qu›entre les notions „processus 
d›intégration” et „intérêt national”, „poli-
tique étrangère” il y a  un rapport de com-
plémentarité, chaque notion se complétant 
l’une l’autre. Aucun processus d›intégration 
ne peut être réalisé sans l’implication des 
Etats, qui, respectivement, disposent d’un 
certain intérêt, qui est réalisé par la poli-
tique étrangère.
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THE CAUCASUS AND ITS GEOSTRATEGIC 
POSITION: ENERGY – TRANSPORT – DEFENSE 

PILLARS FOR ENHANCEMENT GATEWAY 
REGION STATUS

Dr. Vakhtang MAISAIA1

Eka BERAIA2

THE CAUCASUS AND ITS GEOSTRATEGIC POSITION: ENERGY – TRANSPORT –  
DEFENSE PILLARS FOR ENHANCEMENT GATEWAY REGION STATUS

In the post -Cold War period, particularly after the destruction of the Soviet Union, the 
boarders of the Black Sea region has been  stable between the West and the East. The 

collapse of The Soviet Union  that had a significant effect on the  international system, caused 
crucial  political, economic, social changes in the region and increased   number of indepen-
dent players around the basin. Today, the region is considered to be one the strategically im-
portant region as it plays the role of crossroad between Europe, the  Middle East, and Asia. Due 
to its important role as a pivotal corridor between East and West-North and South and its value 
as the cornerstone of geopolitics, commerce, energy and culture the interests of four main 
actors: the United States, Russia, European Union, NATO is overlapped. Their keen interest is 
caused by the challenges, numerous opportunities and  profitable future prospects of this 
dynamic area. In this context, this paper focuses on  Caucasus region, identifies what is “Gate-
way Region” ,why geopolitics is so important in the  globalized world and highlights strategic 
assessment of the Caspian Sea Basin  Region.

Keywords: energy corridor, transport corridor, geopolitics, gateway regions, geo-economics.
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2    Eka BERAIA, Ph.D. Student, International Black Sea University (IBSU), American Studies Program

The Caspian Sea – is a region that 
had the potential to become a ma-

jor source of great-power contention in 
the 20-21st century. In this regard a new 
Black-Sea-Caspian Sea Region (BSCSR) 
is reviewed due to the vast energy cor-
ridor perspective. BSCSR comprises two 
seas and three sub- regions: the Black and 
Caspian Seas, and sub regions of Caucasus, 
Balkans and Central Asia. Caspian Sea is 
at the heart of the Eurasian continent, and 
anything that is at the heart of something 
is, by definition, important. The region is 
a crucial geographical and cultural cross-
roads linking Europe and Asia and has 
proven strategically important for military 
and economic reasons for centuries

The central pillar of BSCSR - the Cau-
casus region has an important geopolitical 
role to play as a link between the North 
and the South (Central Eurasia, which is 
Russia and the Middle East and the West 
and East-(Western Europe- the Caucasus –
Central Asia-Southeast Asia-The Far East) 
where the Caucasus is the linchpin and the 
Caspian energy reserves are driving force 
to support various types of partnership and 
corporation among interested states.

The current balance of power from the 
macro perspective of geopolitics now in-
volves three main regions: Central Asia 
(Uzbekistan, Kyrgyzstan, Tajikistan) the 
Caucasus and finally the oil exporting 
countries of the Persian Gulf. The geopolit-
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ical triangular that connects these regions 
together in a larger game plays an impor-
tant role in recent world affairs.

Geo-economics and political statecraft 
exemplify the true dimensions of the geopo-
litical wars that are being waged in both the 
minds of politicians and their proxy agents 
in the field. Saul B. Cohen, an American po-
litical scientist in the mid 1970s, elaborated 
the geopolitical concept of the so- called 
“Gateway regions” (See: D. Minix, S. Haw-
ley ”Global Politics’, Wadsworth Publishing 
Company, 1998, pp. 50-51). He explained 
that the gateway regions have several dis-
tinct characteristics. Usually there are dis-
tinct cultural and historic culture hearths 
which are often economically more devel-
oped than surrounding areas and relatively 
small in both terms of population and land. 
More importantly, theses hearths are locat-
ed in the midst of key crossroads and access 
routes. Continuing, Cohen explains that the 
gateways are often unstable conflict zones; 
however, the relative period of peace that 
resulted from the end of the Cold War has 
allowed them to evolve into something with 
a different function and status. Location 
allows these gateway regions to straddle 
geopolitical borders and they readily serve 
integrative function between the realms i.e. 
ongoing geopolitical processes and discord 
among the regions.

The points of conflict involve specializes 
manufacturing, trade financial services and 
military capabilities that are available in 
the respective realms. In this prescription, 
having considered recently emerged chal-
lenges (relating to the tragedy of September 
11 in the U.S and its fallout) the Caucasus 
region and particularly Georgia, is con-
firmed as one of the gateway regions where 
advancing American national interests 
and military objectives meet those of the 
Russian Federation and Iran. Georgia was 
among the first states to publicity support 

Bush Administration’s decision to tackle an 
anti-terrorist operation in Afghanistan and 
give the green light of approval to open its 
airspace to US forces for thwarting radical 
Islamic elements in the Central Asia. Don-
ald Rumsfeld, US Secretary, twice in 2002 
visited Georgia to discuss concrete plans 
of an active air corridor between Western 
Europe, Eastern Europe, and the Caspian 
Basin. This would allow Georgia to become 
an important link in connecting the Cau-
casus to the events that occur in the Cen-
tral Asia-Afghanistan, thus allowing for the 
easy movement of troops, logistical opera-
tions and continued means of transport in 
backing operations. Braking news on the 
international front and the war against 
terrorism catapulted Georgia, at least un-
officially, into the international realm as a 
gateway to geopolitical events.

Georgia as one of the main actor in re-
gional politics

Georgia plays an important role in the 
regional geopolitics and self-determination 
of nations in the region. However, implica-
tions of the Georgian economy are a second-
ary factor when discussing broader implica-
tions. The construction of a Caspian pipe-
line through Georgia, has transformed   the 
country into a new dimension. The delivery 
of Caucasus – Caspian energy resources to 
international markets as in times of the bi-
polar geopolitical order the region was con-
sidered as an extremely important part of the 
Soviet Union. Now the region is being given 
great attention due to the new approach to 
transfer vast potential of geo-economics 
technologies like- oil and gas pipelines, en-
ergy strategies, choke points and gateways.

These are definitely some obvious ex-
ternalities involved in defining the geo-
economical perspectives, not only in terms 
of energy  resources that will flow through 
pipelines (Baku-Tbilisi-Ceyhan, Baku-Tbi-
lisi-Supsa) connecting the Energy resources 
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of Azerbaijan to those consumers of Turkey 
via Georgia, and also the natural gas deliv-
ery networks that soon will follow. It is ex-
pected that such reserves will impact posi-
tively the interest of Georgia and the entire 
region.  It will be possible for the West to 
be less dependent on current suppliers of 
energy especially those from Persian Gulf. 

Georgia is small in population and area 
that have unique characteristics of location 
which make it possible to get direct access 
to the Black Sea and Turkey. Several changes 
in the U.S. Policy could reduce  the vulnera-
bility of U.S geo-economical interests in this 
region but all these changes  would  involve 
trade offs (for instance: Russia’s active en-
gagement in the region , fragile democratic 
system in the states of the region ,Islamist 
forces involvement  in regional affairs, etc) 
that might  limit  U.S military  effectiveness  
or counter U.S political policy. Possible out-
comes of policy changes may have ramifica-
tions on the larger theater of operations.

The unintended outcomes (new chal-
lenge and upcoming new post-bipolar 
geopolitical order pattern) could encour-
age political and economic reforms to de-
crease. Another benefit is to reduce popu-
lar  hostility towards regional governments 
and limit the need of U.S to have a military 
presence, even if it is relatively token and 
small in comparison – a larger  number of 
U.S service men and women are stationed  
in the region: this can be observed in Tur-
key and Central  Asia (namely in Uzbeki-
stan and Kyrgyzstan, even on a temporary 
basis). This forward basing of troops and 
materials can save time in during rapid 
deployment. Many policy makers feel 
that Europe should be encouraged to play 
a greater role in regional leadership and 
conflict resolution. Such an initiative could 
have many positive outcomes such as help-
ing to strengthen diplomatic partnerships 
between the United States and regional 
governments. Already there is a sharing 

of information and cooperation in many 
spheres, including the united front against 
terrorism. More can be done in fighting 
drugs and trafficking of women and other 
common threats. An increase of military 
contacts between United States and Re-
gional governments leaded to improve-
ments in intelligence and deepened coop-
eration that can lead to stability.  

‘’Even if the causes of political violence 
can be reduced, the United States would 
still have to pay much attention and spend 
considerable resources for protecting its 
citizens, both in the states and around the 
world. In this respect Georgia – U.S bilat-
eral relations can be referred to as a bold –  
regardless of the many problems that are 
currently being experienced on the domes-
tic front in either country, both sides have 
shared interests in maintaining Georgian 
statehood for now and in the future “

(Dr. Vakhtang Maisaia “U.S Geopoli-
tics  and Foreign Policy” – The Georgian 
Times- Monday , August 12, 2002).

Even before 9/11, concerns had been 
raised over American reliance on Mid-
dle East oil. Global oli demand has been 
increasing by between 1.5 and 2 million 
barrels per day each year, a rate of growth 
with alarming long – term consequences. 
The U.S Department  of energy  and the 
International Energy Agency both pro-
ject  that the global oil demand could grow  
from the current 77 million barrels per day 
to 120 million barrels  per day in 20 years, 
driven by U.S and the emerging  makers 
of South and  East Asia (Edward  L. Morse  
and James Richard “The battle for Energy 
Dominance” “Foreign Affairs” March / 
April 2002) and also having taken into con-
sideration the potential of the Caucasus –  
Caspian region. This vast region consist of 
parts of southern Russia (the Volga Estuary 
at the Caspian, the Near Caucasus), as well 
as the South Caucasian republics of Geor-
gia, Azerbaijan and Armenia.
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The fundamental pillars of foreign pol-
icy on which U.S strategy is based toward 
the Black Sea region are also considerable 
and important. These pillars elaborate a 
true real -politic – approach in a way to car-
ry out the geopolitical interests of the U.S.

These strategic pillars were that of the time:
•	U.S support for the independence of 

the countries of the region;
•	 U.S support for economic coop-

eration among the counties  of the region 
and for economic prosperity in the coun-
tries of the region (here the example of 
GUUAM(Georgia, Uzbekistan, Ukraine, 
Azerbaijan, - an informal political coalition 
of the post- Soviet nations Georgia, Azerbai-
jan, and Moldova, which was set up in 1997 
under the active promotion of the U.S Ad-
ministration - is very relevant to consider)

•	Diversification of energy resources – 
particularly thought reliable, environmen-
tally safe transport routes. For instance , the 
U.S. Administration (both Clinton ‘s and 
Bush’s) pledged  support for the realization 
of the BTC (Baku-Tbilisi-Ceyhan  pipeline) 
and Trans-Caspian gas pipeline projects 
(transporting Turkmen and Kazakh hydro-
carbons via Caspian Seabed ) and not only 
to already existing pipeline systems

•	 Supporting American business inter-
ests investments overseas;

•	 Supporting and containing Iran’s 
engagement into the region’s affairs .This  
contains some arrangements by the U.S 
Administration that more surreptitiously 
to seek to exclude  Iran and to a lesser de-
gree Russia, like the Eurasian Transport 
Corridor (TRACECA), or Republican sen-
ator  Sam  Brownback’s“ New Silk Route “ 
proposal to bolster infrastructure in Cen-
tral Asia  and  the Caucasus by expanding 
trade  and building pipe lines pointed west  
(like Baku- Tbilisi – Ceyhan”). In doing so,  
the Caspian’s oil field will become Amer-
ica’s newest ”vital “security interest equal 
to  the Persian Gulf, particularly since the  
tragedy of September 11.

WHY GEOPOLITICS IS SO  
IMPORTANT?

All concepts have histories and geog-
raphies and the term “geopolitics” is no 
exception. Coined originally in 1899 by a 
Swedish political scientist named Rudolf 
Kjellen, the word “geopolitics” has had a 
long and varied history in the twentieth 
century, moving well beyond its original 
meaning in Kjellen’s work to signify a gen-
eral concern with geography and politics 
(geo-politics)…. Back in the early years of 
the twentieth century, Kjellen and other 
imperialist thinkers understood geo-
politics as that part of Western imperial 
knowledge that dealt with the relation-
ship between the physical earth and poli-
tics. Associated later with the notorious 
Nazi foreign policy goal of Lebensraum 
(the pursuit of more “living space” for the 
German nation), the term fell out of favor 
with many writers and commentators af-
ter World War II.

During the later years of the Cold War, 
geopolitics was used to describe the global 
contest between the Soviet Union and the 
United States for influence and control over 
the states and strategic resources of the 
world. Former US Secretary of State Henry 
Kissinger almost single-handedly helped 
to revive the term in the 1970s by using it 
as a synonym for the superpower game of 
balance-of-power politics played out across 
the global political map (Gearóid Ó Tu-
athail, 1998, p. 1)

Early in the twentieth century Prof. 
Mackinder, the founder of the British 
school of geopolitics, wrote: “It was for the 
first time that we could identify certain 
proportions of the events occurring on the 
world arena and to find a formula which 
would express certain aspects of world his-
tory’s dependence on geography.” (Gearóid 
Ó Tuathail, 1998, pp. 1-14) 

This was how geopolitics was born—a 
new science of which nobody had heard 
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before. As the twentieth century is drawing 
to its end nobody can ignore it when ana-
lyzing international relations. (Gearóid Ó  
Tuathail, 1998)

According to the “STRATEGIC ASSESS-
MENT OF THE CASPIAN SEA BASIN RE-
GION” document that was made on May 
7-8 ,2009 present keen analyses of all aspects 
of American foreign policy.” Energy security 
is a major factor influencing how countries 
conduct their foreign, economic, and inter-
national security policies. Major supplier 
countries with vast energy resources exer-
cise more power on the international stage 
than ever before. Energy is a primary con-
sideration in how large importers – in need 
of adequate, reliable, and affordable supplies 
of energy – make alliances, offer foreign aid, 
and otherwise conduct their foreign poli-
cy.” (STRATEGIC ASSESSMENT OF THE 
CASPIAN SEA BASIN, MAY 7-8, 2009,  
p. 3) The authors of the document highlight 
the importance of the region :” The land-
locked Caspian Sea Basin region has sub-
stantial oil and gas reserves of great interest 
to major global energy consumers including 
China, India, the European Union and the 
U.S.” (STRATEGIC ASSESSMENT OF THE 
CASPIAN SEA BASIN, MAY 7-8, 2009,  
p. 4) It is also said in the document that rep-
resentatives of the the National Committee 
on American Foreign Policy (NCAFP) and 
The  Brookings Energy Security Initiative 
(ESI) presented obvious strategic aspects  of 
holding a “Roundtable” dialogues among of-
ficials and experts from the U.S., E.U., and 
the Central Asia/Caspian Sea Basin Region. 
The objective was perform the following: 
“engage officials from and experts on Central 
Asia/Caspian Sea Basin Region countries – 
Kazakhstan, Turkmenistan, and Azerbaijan –  
in a constructive track II dialogue with of-
ficials and experts from the U.S. and E.U. 
which will lay a predicate for improved track 
I dialogue in the future”

ENERGY

Energy diversification is a major chal-
lenge in the region. Finding new routes for 
the transportation of Caspian oil through 
the Black Sea area will help the region de-
velop economically, while decreasing Eu-
rope’s dependence on Russian energy. In 
this regard, two the most important ele-
ments can be outlined:

First, financial support and investments –  
that are crucial for specific projects for fur-
ther development of energy infrastructure. 

Second, time is the key factor in the suc-
cess of these projects. 

While European companies are slow in 
constructing alternative pipelines from the 
Caspian basin, Russia is still planning to 
launch a new pipeline projects that could 
make some Western initiatives obsolete

INFRASTRUCTURE

It is obvious that Europe needs more 
energy, but more attempt and readiness 
should be shown in order to exploit the 
energy resources of the Black Sea region, 
to improve transportation infrastructure 
and region’s energy. To fulfill this objective 
its essential to develop the region’s roads, 
railroads, pipelines, and communication 
systems and modernize of infrastructure 
that is  also crucial for further economic 
development. Successful transformation in 
the region depends on both political and 
economic progress.

BLACK SEA SECURITY 

After September 11, 2001, the strate-
gic importance of the Black Sea territory 
has become perfectly clear. The U.S. and 
the NATO action plan against terrorism 
defined a specific role for the region in its 
new security dimension. But it must me 
also mentioned that the  Black Sea security 
cannot be perceived only in the sense of  
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transatlantic security as the  region  face  a va-
riety  of challenges that reduces  its guaran-
tee of stability, including unresolved seces- 
sionist conflicts, Russian military threats, 
weak states, large-scale international or-
ganized crime, and the presence of terrorist 
groupings.

Security Challenges- Frozen Conflicts
“Frozen conflicts” are the main rea-

sons for instability, for creating insecure 
environment and threats in the region. 
Georgia, Moldova, Armenia, and Azer-
baijan cannot progress toward the Euro - 
Atlantic structures without resolving the 
separatist conflicts within their borders 
that challenge territorial integrity and po-
litical stability. If these conflicts are not de-
feated economic integrity will be threaten. 
It should be taken into consideration that 
these “frozen conflicts” also maintain ten-
sions with Russia as it seeks to benefit from 
the ongoing conflict. The presence of Rus-
sian troops in Moldova and Georgia out-
lines the   security risk for both states, by 
the threat of state integrity and insecure 
environment in the broader region. In ad-
dition to this, the frozen conflicts might 
also represent another threats such as ter-
rorism and trafficking

Having such an important location and 
being a crossroad of commerce, the Black 
Sea region offers numerous opportuni-
ties for regional cooperation. Although it 
is worth to mention  that the location also 
permits the criminals  and smugglers  to  
trade in migrants, arms, and drugs. 

Settling frozen conflicts is a precondi-
tion for regional development, security, 
and NATO integration for the Black Sea re-
gion. Disputes must be settled by uphold-
ing the territorial integrity of states and the 
inviolability of borders. Otherwise, prec-

edents could be set that may reverberate 
throughout the wider region. 

RESUME

Hence, there are some implications on 
why Georgia is pursuing based on common 
solidarity of people, government and pub-
lic community (some sort of post-Clau-
sevitzian posture similar to the American 
one) very strict and straight forward pro-
Western foreign policy. It is true that the 
West has also been responding on these 
missions upon its capability – for instance, 
recently released USA National Security 
Strategy, even the latest version 2018 one, 
highlights the importance of Caucasus re-
gion as most important strategic geopoliti-
cal area. As for the international political 
perspectives, the Caucasus-Caspian region 
is being considered as one of the important 
space for fostering geopolitical competi-
tion among Great Powers. Due to the spe-
cific phenomenon and being in the central 
pillar land inside the region, Georgia has 
been transforming as frontier line zone of 
ongoing New Cold War fierce competition. 
However, the Georgian foreign policy is at 
verge and needs radical reshuffles, other-
wise it stands on collapse “track” and the 
indications from the respective interna-
tional NGOs and communities are clear 
indications how soon new government is 
to evade from the previous heavy herit-
age. Nevertheless, some concrete steps 
forwarded by the new government in re-
spect to improve defense policy planning 
is only tiny “water drops” in huge “ocean 
of dark waves”. It is less eligible that with 
such scarce human resources in foreign 
policy planning at time being, the mission 
is achieved.  
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ИнновацИонная безопасность: 
теоретИко-методологИческИй аспект

Сакович в. а.1      

ИнновацИонная безопасность:  
теоретИко-методологИческИй аспект

Innovative safety concept, appeared in the scientific lexicon relatively recently and not 
received, to date no clear universally accepted scientific interpretation. In the scientific 

literature are very different and inconsistent statements concerning his understanding and 
content. The author, who for many years engaged in the security issues of innovative develop-
ment, this article presents a new innovative concept of its own security, which is regarded as 
the main structural element of the functioning of national security in the conditions of forma-
tion innovative economy.

Keywords: security, national security, innovative security, innovative economy, innovative 
development.

1   Сакович В. А., доктор хабилитат политических наук, профессор. IRIM

в настоящее время на уровне на-
циональной безопасности выде-

ляют обычно военную, экономическую, 
продовольственную, экологическую, 
научно-техническую, технологическую, 
социальную, демографическую, произ-
водственную и другие виды безопасно-
сти. принимая во внимание, что инно-
вации являются средством достижения 
высокой конкурентоспособности эко-
номики, безопасность в сфере управле-
ния инновационными процессами мно-
гими учеными предлагается решать «с 
учетом приоритетных задач и реальных 
угроз» <…> «обуславливающие реали-
зацию инвестиционной и инновацион-
ной политики» [35, с. 398–399] методами 
экономической, научно-технической, 
научно-технологической  безопасности.

вместе с тем наш анализ показыва-
ет, что при переходе на инновационный 
путь развития происходят изменения не 
только в экономике и ее составляющих 
частях, но и в мировоззренческой, пси-
хологической, политической, социаль-
но-экономической, научно-технологи-

ческой, образовательной и культурной 
сферах, институциональных структу-
рах государства и общества, в развитии 
личности. то есть затрагиваются сферы, 
проблемы безопасного развития, кото-
рых невозможно решить в рамках эконо-
мической или составляющих ее других 
видов безопасности. поэтому возникает 
объективная потребность, для решения 
этих многогранных и многоаспектных 
проблем, возникающих в процессе фор-
мирования инновационной экономики, 
безопасного ее развития сформировать 
в рамках системы национальной без-
опасности новое направление – иннова-
ционную безопасность.

более того, ин новационные преоб-
разования не только трансформируют 
производительные силы общества, их 
мировоззренческие, психологические, 
политических взгляды,   развитие лич-
ности, но и представляют собой цен-
тральное звено в системе социально-
экономической, научно-технической, 
образовательной и культурной сферах и 
инновационных  процессов. основным 
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критерием инновационного развития 
стано вится понимание человеческих и 
интел лектуальных ресурсов с позиций 
их непреходящей ценности. с точки 
зрения важности ресурсов экономиче-
ского роста, первостепенной является 
сопряженность интеллектуального по-
тенциала  с требованиями инноваци-
онного развития и с трудовой мотива-
цией, выступаю щей как поведенческая 
установка.

таким образом, в ходе инновацион-
ных преобразований затрагиваются все 
сферы жизнедеятельности государства, 
общества, личности, проблемы безопас-
ного развития которых, по нашему мне-
нию, также возможно решать только в 
рамках инновационной безопасности.

в своих исследованиях мы рассма-
триваем инновационную безопасность 
[17; 18; 21; 22; 23; 26; 27; 36; 37] как одну 
из форм безопасности как таковой и 
как структурный элемент националь-
ной безопасности.  в связи с этим, при 
обосновании необходимости введения 
понятия инновационной безопасности 
в ходе формирования инновационной 
экономики и раскрытия ее сущности 
в контексте формирования инноваци-
онного развития мы отталкиваемся от 
понимания сути самого явления «безо-
пасность» и положений существующей 
теории национальной безопасности.

в наших более ранних исследовани-
ях понятие  «безопасность»  классиче-
ски рассматривается как сочетание трех 
явлений [28, с. 63–72]:

а) отсутствие опасностей и угроз;
б) достаточная степень устойчиво-

сти к возникающим угрозам, опреде-
ленный иммунитет, запас прочности 
тех или иных объектов;

в) готовность и способность защи-
щаться или устранять угрозы и восста-
навливать статус-кво.

то есть, с одной стороны безопас-
ность – это способность объекта про-
тивостоять угрозам его функциониро-
ванию или существованию, с другой –  
состояние защищенности от возмож-
ного ущерба со стороны опасных воз-
действий, связанное со способностью 
противодействия им, с третьей – связы-
вает объект с сохранением уже достиг-
нутого уровня его функционирования 
или предполагает восстановление объ-
ектом своих свойств. Имеются и иные 
подходы к пониманию безопасности, 
состоящие в различных комбинациях 
вышеизложенных подходов.

существующие подходы, несмотря 
на их содержательные различия, имеют 
много общего. во-первых, все они явно 
или неявно сводят безопасность к опре-
деленному состоянию объекта по от-
ношению к его окружению, что ведет к 
необходимости рассматривать безопас-
ность системы как характеристику ее 
взаимодействия с окружающей средой. 
во-вторых, указанное состояние объ-
екта связывается с его способностью к 
самосохранению в условиях неблаго-
приятного воздействия этой среды. та-
ким образом, безопасность – это состо-
яние жизнедеятельности социума, его 
структур и институтов, гарантирующее 
их качественную определенность в па-
раметрах надежности существования и 
устойчи вости развития.

названные основополагающие при-
знаки безопасности удачно совместил в 
своей трактовке этой категории в. н. лек- 
син, определяющий ее как способность 
объекта сохранять свои сущностные 
свойства в некотором диапазоне из-
менения условий функционирования, 
либо адаптироваться к этим изменени-
ям [8].

в контексте такого видения безопас-
ность объекта предстает единством двух  
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моментов. во-первых, защищенности 
от факторов, представляющих угрозу 
для его существования. применитель-
но к социальным объектам, защиту 
которых обеспечивает национальная 
безопасность – личности, обществу, 
государству – их существование увязы-
вается с возможностью реализации со-
ответствующих интересов. во-вторых, 
обеспечивает устойчивость как каче-
ственной определенности основопола-
гающих характеристик объекта. более 
того, безопасность некоторыми уче-
ными понимается как такое состояние 
субъекта, при котором вероятность из-
менения присущих этому субъекту ка-
честв и параметров его внешней среды 
невелика, меньше определенного ин-
тервала. 

таким образом, существующая те-
ория безопасности основной задачей 
обеспечения безопасности предпо-
лагает отражение угроз и  обеспечение 
устойчивости объекта защиты.

но здесь следует особо отметить, что  
инновационное развитие, в отличие от 
экономического роста, мы тесно связы-
ваем с такими новыми понятиями, как 
креативность, кристаллизация новых 
идей и способов их реализации. без 
данных категорий невозможен прорыв –  
основа основ  инновационного разви-
тия и обеспечение устойчивости соци-
ально-экономической системы на каче-
ственно новом, инновационном уровне.  
действительно, в современных усло-
виях экономика страны не может быть 
устойчивой и конкурентоспособной 
на мировом уровне без инновационно-
го прорыва, без динамичного развития, 
выводящего национальную экономику 
на уровень развития инновационных 
экономик высокоразвитых стран. если 
экономика не переходит на инноваци-
онный путь развития, нет устойчиво-

го роста, нет и адекватной реакции на 
внутренние и внешние угрозы, т.е. го-
товность выживания экономики в со-
временных сложных ситуациях имеет 
неопределенный характер.

в связи с этим, инновационная безо-
пасность в своем функционировании, в 
первую очередь, в отличие от экономи-
ческой безопасности должна опираться 
не на статические подходы экономи-
ческого роста, а на динамические ин-
новационно-экономические прорывы. 
статическому подходу и статической 
теории противопоставляется динами-
ческая теория, которая является пре-
имущественно теорией развития, а не 
функционирования (н.д. кондратьев 
д. леонтьев, й. Шумпетер, р. Харрод  
[10; 11; 33; 32]. 

поэтому в понятие «обеспечение 
безопасности инновационного разви-
тия» (инновационная безопасность) в 
отличие от экономической безопасно-
сти должны произойти принципиаль-
ные изменения:  от защищенности от 
угроз (как основной задачи безопасно-
сти в традиционных условиях развития 
национальных государств) необходимо 
перейти к обеспечению  инновацион-
ного развития объектов и социаль-
но-инновационного воспроизводства 
общества в условиях динамично изме-
няющейся среды, а также обеспечение 
защищенности жизнедеятельности и 
развития национальных инновацион-
ных систем. Исходя из этого, нами с 
современных позиций субъектно-ори-
ентированного подхода предлагается 
рассматривать проблемы безопасности 
в неразрывной связи с проблемами раз-
вития, с точки зрения безусловного 
обеспечения инновационного разви-
тия, для чего нами и обосновывает-
ся введение в научный оборот нового 
смыслового понятия – «инновационная 
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безопасность», как  способность граж-
дан, общества и государства к совмест-
ному социальному и экономическому 
инновационному развитию в условиях 
динамично изменяющейся внутренней 
и внешней среды, а также как страте-
гическая защищенность национальных 
инновационных систем, обеспечиваю-
щих инновационное развитие в  само-
развивающейся среде. 

следует обратить внимание и  на ряд 
других принципиальных отличий ин-
новационной безопасности от экономи-
ческой безопасности. так, при обеспе-
чении экономической безопасности  в 
условиях функционирования традици-
онной экономики усилия направляются  
на отражение возникающих внутрен-
них и внешних угроз, на поддержание 
социально-политической стабильности, 
 устойчивого и равновесного состояния 
национальной экономической системы. 
в ходе нашего исследования установле-
но, что при формировании инновацион-
ной экономики в обязательном порядке 
возникают процессы: «технологических 
революций» (к. перес), «созидательно-
го разрушения» (й. Шумпетер) и дина-
мичного хаоса в своей диалектической 
взаимосвязи. но, если эти основные 
угрозы априори являются неизбежными 
процессами инновационного развития, 
то  их  отражать или минимизировать 
в рамках системы национальной без-
опасности не возможно. но их, безус-
ловно, надо учитывать и использовать 
для ускорения процессов инновацион-
ного развития, но уже в рамках системы 
инновационной безопасности не как 
угрозы, а как факторы, способствую-
щие при правильном их использовании, 
ускорению инновационного безопасно-
го развития. поэтому, основная задача 
инновационной безопасности в усло-
виях формирования инновационной 

экономики – это создание условий для 
устойчивого развития инновационной 
экономической системы.

в этих комплексных научных вы-
водах процессов формирования инно-
вационного развития и заключаются 
принципиальное отличие сущности 
предлагаемого автором нового подхода 
к системе обеспечения инновационной 
безопасности к уже имеющимся науч-
ным подходам к обеспечению нацио-
нальной и экономической безопасности 
в условиях процессов инновационного 
развития. 

такой подход порождает новое по-
нимание инновационной безопасности, 
ее уровней, критериев, условий обеспе-
чения с точки зрения инновационно-
го развития, в отличие от понимания  
инновационной безопасности некото-
рых ученых, которая  ассоциируется у 
них по аналогии с экономической без-
опасностью  «с защитой от различных 
угроз государства и  различных сторон 
его бытия, которые могут порождаться 
в ходе формирования инновационной 
экономики» [2, с. 152-167]. кроме того, 
как мы ранее отмечали, многие ученые 
инновационную безопасность ото-
ждествляют с научно-технической или 
технологической безопасностью [14; 30; 
13]. Инновационная безопасность даже 
в имеющихся небольших публикациях 
исследуется в предметном поле не толь-
ко и не столько применительно к инно-
вационным системам, но и к экономиче-
ским, научно-техническим, научно-тех-
нологическим, региональных системах 
самого разного уровня и типа, в самых 
различных сочетаниях. подобное поло-
жение до последнего времени не давало 
возможности определиться с предметом 
и границами обеспечения инновацион-
ной безопасности. с одной стороны это 
можно объяснить становлением науки 
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об инновационной безопасности, кото-
рой пока сложно определятся со своим 
предметным полем, объектами и субъ-
ектами безопасности, уровнями обеспе-
чения безопасности. с другой стороны 
сделать это не просто, так как иннова-
ционная экономика является лишь осо-
бой формой организации экономиче-
ской деятельности.

Инновационная безопасность как та-
ковая, на наш взгляд, не должна являть-
ся абсолютно обособленным явлением, 
а должна найти свое место в системе на-
циональной безопасности и совместно с 
производственной, научно-технологи-
ческой, финансовой, институциональ-
ной, информационной, интеллектуаль-
ной (образовательной, научной), соци-
ально-демографической, внешнеэконо-
мической безопасностью обеспечивать 
безопасность на протяжении всего цик-
ла формирования и развития инноваци-
онной экономики, инновационного ре-
формирования всего общества. причем, 
масштабные задачи по инновационной 
модернизации экономики и общества, 
координирующая роль инновационной 
безопасности среди других видов без-
опасности в ходе инновационного раз-
вития априори предусматривают, что 
инновационная безопасность в системе 
национальной безопасности становится 
определяющей и требующей приоритет-
ного внимания.

следует отметить, что при рассмо-
трении сущности инновационной без-
опасности в центре внимания оказался 
общенациональный уровень ее про-
явления. И такое положение имеет под 
собой весомые основания. в иерархии 
социальных систем государственно-на-
циональное образование является тем 
наивысшим уровнем инновационной 
деятельности, в рамках которой сохра-
няются и остаются значимыми для си-

стем более низкого порядка общие усло-
вия ее осуществления. при переходе же 
к более высокому, глобальному уровню 
инновационной деятельности указан-
ные условия качественно меняются, и 
поэтому безопасность формирования 
глобальной инновационной экономики 
не может быть непосредственно сведена 
к безопасности национальных иннова-
ционно-экономических систем. вместе 
с тем такая постановка не снимает про-
блему определенности объекта инно-
вационной безопасности, поскольку до 
настоящего времени нет однозначного 
видения того, какая национальная ин-
новационная система является предме-
том изучения в контексте инновацион-
ной безопасности: социальная система 
в целом, включающая инновационную 
экономику как одну из своих подсистем, 
либо непосредственно экономическая 
система страны в контексте инноваци-
онного реформирования. Исследования 
по данному вопросу отсутствуют.

в связи с современными процесса-
ми инновационного развития должны 
измениться и подходы к обеспечению 
национальной безопасности. следует 
отметить, что концепции и доктрины  
национальной  безопасности большин-
ства стран мира в настоящее время ба-
зируются на понимании безопасности 
как состояния защищенности жизнен-
но важных интересов личности, обще-
ства и государства от внутренних и 
внешних угроз. такое понимание без-
опасности отражает практику обеспе-
чения безопасности социальных систем 
сложившуюся еще в середине прошлого 
века. основные ее признаки проявля-
ются в следующем [12, с. 24–30]: 

– авторитарность подхода к без-
опасности, доминанта самодостаточ-
ности государства для решения любых 
проблем безопасности. 
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– Установка на дистанцирование 
личности, общества и государства, иг-
норирование механизмов сборки (субъ-
ектообразования).

–   Установка на статичность интере-
сов личности, общества и государства. 

–  «окопная логика», фокусировка 
внимания на состоянии защищенности 
от угроз, а не на способности адекватно 
действовать в динамично изменяющих-
ся условиях. 

–  Игнорирование проблемы безо-
пасности гармонии социально-полити-
ческой и экономической организации с 
традициями цивилизации. 

– Игнорирование проблемы безопас- 
ности легитимности власти и иденти-
фикации граждан. 

–  Игнорирование проблемы безопас- 
ности системы национальных проектов. 

– Игнорирование проблем безопас-
ности инновационного развития. 

– Игнорирование стратегичности 
социальных систем как базового крите-
рия их безопасности. 

как видно, из поля внимания систе-
мы национальной безопасности выпа-
дает главный фактор выживания стран 
в современных условиях – способность 
к инновационному развитию. 

очевидно, что методологические 
подходы к обеспечению национальной 
безопасности, построенные на этих 
установках (в первую очередь на «окоп-
ном принципе»), не позволяют адек-
ватно реагировать на фундаменталь-
ные  изменения современного мира:  
формирование постиндустриального, 
информационного общества, в основе 
которого лежит инновационная эконо-
мика, развитие процессов глобализа-
ции и инновационного развития, кото-
рые  затронули все аспекты жизнедея-
тельности общества и государства. как 
следствие,  программные и стратегиче-

ские  документы большинства стран  не 
позволяют адекватно реагировать на 
бурные изменения современного мира, 
которые бросили вызов сложившимся в 
XX в. концепциям безопасности наци-
ональным социально-экономическим 
системам. 

поскольку  для своего выживания 
страны должны становиться на путь 
интенсивного инновационного разви-
тия, остро встает проблема формирова-
ния нового методологического подхода 
к обеспечению национальной безопас-
ности в условиях инновационной мо-
дернизации, интегрировав в нее новые 
веяния и теоретические подходы к обе-
спечению безопасности инновационно-
го развития, формирования инноваци-
онной экономики.

при этом, инновационная безопас-
ность, как мы уже отмечали, должна 
являться функционально-структурным 
элементом национальной безопасности, 
выполняющая, в ее структуре ведущую 
роль. в этом контексте инновационная 
безопасность обеспечивает безопасное 
состояние инновационной экономики, 
отвечающей национальным, а не только 
собственно инновационно-экономиче-
ским задачам. Иными словами, ее необ-
ходимо коррелировать с устойчивостью 
и защищенностью не только самой ин-
новационной экономической системы, 
а с безопасностью национально-госу-
дарственного образования в различных 
его проявлениях в ходе инновационной 
модернизации.

кроме того, традиционная наука о 
национальной безопасности уделяет ос-
новное внимание обеспечению устойчи-
вости, равновесию и порядку. она рас-
сматривает  главным образом замкнутые 
национальные  системы (при определен-
ных внешних воздействиях) с линей-
ными (вертикальными) отношениями 
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внутреннего порядка. Инновационная 
безопасность акцентирует внимание на 
аспектах реальности, наиболее харак-
терных для современных процессов ин-
новационной модернизации: неустой-
чивости, неравновесности, хаотизации 
процессов и нелинейных отношениях. 

на основании нового понимания  
природы инновационной безопасности 
мы в своей последней монографии «Ин-
новационная безопасность как основа 
национальной безопасности: форми-
рование, эволюция, трансформация» 
(2017 г.) [18] впервые в политологиче-
ской науке предложили теоретическое 
обоснование нового понятия «инно-
вационная безопасность», механиз-
мов, инструментов и инструментариев, 
принципов и подходов к обеспечению 
инновационной безопасности при фор-
мировании инновационной экономики. 

Исходным элементом при установ-
лении места инновационной безопас-
ности в общей системе безопасности 
является определение самого понятия 
«инновационная безопасность», его со-
держания.

анализ всех аспектов процесса фор-
мирования инновационной экономики, 
осмысление существующих теоретиче-
ских подходов к понятиям национальной 
и экономической безопасности, феноме-
ну возникновения инновационной безо-
пасности позволяет дать определение по-
нятию «инновационная безопасность»,  
в котором автор акцентирует внимание 
на следующих  важных аспектах:

– инновационная безопасность, в от-
личие от экономической безопасности, 
должна опираться, в первую очередь не 
на статические подходы экономическо-
го роста, а на динамическое инноваци-
онно-экономическое развитие, осно-
ванное на инновационных прорывах. 
поэтому обеспечение инновационной 

безопасности должно рассматриваться  
исходя из положений динамической те-
ории развития, где фактор времени вли-
яет на ее изменяющиеся параметры;

– инновационная безопасность дол- 
жна являться компонентом управле-
ния формированием и развитием  ин-
новационной экономики. поэтому в 
рамках инновационной безопасности 
необходимо, в первую очередь, обе-
спечивать ликвидацию возникающих 
элементов нестабильности (отмирание 
старых производств, отсутствие спроса 
на морально и физически устаревшую 
продукцию, наличие растущего разры-
ва между спросом и предложением на 
традиционную продукцию, роста без-
работицы) и способствовать иннова-
ционному развитию, то есть  выявлять 
факторы сдерживания становления и 
развития инновационной экономики; 

– основными категориями иннова-
ционной безопасности, в отличие от 
экономической безопасности («состоя-
ние экономики» [5, с. 6; 6, с. 17], «состо-
яние экономической системы» [1, с. 5],  
«защищенность» [31, с. 36], «защита эко-
номических интересов» [7, с. 17], «стаби- 
льность», «состояние экономики и ин-
ститутов власти» [34], интересы [3; 34] и 
угрозы [15, с. 9],  рассматриваемые в той 
или иной комбинации [4; 9; 29],  являются 
категории: инновационность, креатив-
ность, способность к генерации инно-
вационных идей, инновационное  разви- 
тие и саморазвитие и др.; 

– классическая теория национальной 
безопасности преимущественно рассма-
тривает проблемы устойчивости, равно-
весности и соблюдения определенного 
порядка. основной характеристикой 
инновационной безопасности является 
не только преодоление факторов неста-
бильности, объективно возникающих 
в ходе формирования инновационной 
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экономики, а в первую очередь –  обеспе-
чение инновационного развития. 

таким образом, инновационная безо-
пасность – это совокупность условий и 
факторов, которые обеспечивают гене-
рацию инновационных идей,  иннова-
ционное развитие и саморазвитие, кон-
курентоспособность результатов науки, 
технологий, инновационной продук-
ции, независимость национальной эко-
номики, управление ее инновационным 
развитием, достижение международной 
конкурентоспособности, при наиболее 
неблагоприятных внутренних и внеш-
них условиях развития.

помимо этого, понятие «инноваци-
онная безопасность», по нашему мне-
нию, может толковаться многоаспектно: 

– как структурный элемент системы 
национальной безопасности; 

– как составляющая безопасности 
субъекта инновационной деятельности; 

– как состояние инновационной си-
стемы.

в связи с этим, инновационная без-
опасность может быть представлена че-
тырьмя  главными элементами: 

1) устойчивым стабильным экономи-
ческим развитием, которое достигается 
на основе постоянно продуцируемых и 
внедряемых нововведений и инноваци-
онных технологий. причем максималь-
но эффективное инновационное разви-
тие должно достигаться не только в те-
кущих условиях, но и создавать условия 
высокого потенциала экономического 
развития в будущем; 

2) способностью  к инновационному 
развитию, саморазвитию и самосовер-
шенствованию;

3) способностью к экономической 
устойчивости в ходе инновационной 
модернизации;

4) обеспечением экономической не-
зависимости. несмотря на то что в со-

временных условиях все виды незави-
симости для большинства государств 
носят относительный характер, эконо-
мическая независимость означает: до-
стижение такого уровня инновацион-
но-экономического состояния, которое 
обеспечивает конкурентные преимуще-
ства национальным экономикам на ми-
ровых рынках. 

таким образом, инновационная без-
опасность отражает способность эко-
номической системы к инновационному 
развитию в условиях действия непред-
сказуемых и трудно прогнозируемых 
факторов, вызванных «технологической 
революцией», «созидательным разруше-
ния», «динамическим хаосом», а также 
опасностей инновационному развитию, 
исходящих от внутренних и внешних 
угроз, угроз от самой инновационной 
системы. система обеспечения инно-
вационной  безопасности должна быть 
направлена на достижение целей инно-
вационного развития и инновационной 
модернизации находясь в ситуации не-
определенности, непредсказуемости, 
увеличения существующих и прогнози-
руемых опасностей и угроз, изменения 
условий хозяйствования, как во вну-
тренней, так и во внешней среде, прини-
маемых рисковых решениях в условиях 
ужесточения конкурентности рынка, 
непредсказуемости инновационной мо-
дернизации и глобальной неравномер-
ности инновационного развития. 

с другой стороны инновационную 
безопасность следует понимать как 
качественную характеристику нацио-
нальной инновационной системы; важ-
нейшую составную часть национальной 
безопасности страны, в основе которой 
лежат следующие взаимосвязанные эле-
менты – инновационность, инноваци-
онное развитие, экономическая эффек-
тивность и конкурентоспособность.



\ 
SE

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

100

revista Militară. studii de securitate și apărare

 при формировании системы инно-
вационной безопасности следует учи-
тывать следующие особенности инно-
вационной деятельности:

– длительность инновационного 
процесса. цикл от производства до вне-
дрения инноваций отличается наиболь-
шей длительностью по времени из всех 
бизнес-процессов;

– высокую степень неопределенно-
сти, большие риски инновационного 
процесса, низкую предсказуемость ре-
зультатов; 

– способность инициировать струк-
турные изменения. Успешная иннова-
ция существенно влияет на положение 
предприятия на рынке, структуру от-
расли и национальной экономики в 
целом; 

– повышенную интеллектуальную 
насыщенность инновационной деятель-
ности. основным инновационным ре-
сурсом является человеческий капитал, 
творческая способность к генерации и 
воплощению идей [38].

важным в системе инновационной 
безопасности является четкое понима-
ние ее структуры, что позволяет  рас-
пределить обязанности по ее монито-
рингу, анализу, проведению меропри-
ятий по  повышению уровня безопас-
ности. Инновационная безопасность 
может быть структурирована в виде 
восьми тесно связанных структурных 
элементов: производственной, науч-
но-технологической, финансовой, ин-
ституциональной, информационной, 
интеллектуальной (образовательной, 
научной), социально-демографической, 
внешнеэкономической. 

взаимодействуя с другими видами 
безопасности в общей системе нацио-
нальной безопасности (политической, 
экономической, экологической, право-
вой, социально-демографической, пси-

хологической и др.), а также проникая 
в них при взаимодействии, инноваци-
онная безопасность «вбирает» в себя 
воздействие (методы, функции) каждой 
функциональной разновидности без-
опасности. при этом, в условиях фор-
мирования инновационного развития и 
формирования инновационной эконо-
мики она становится фундаментальной 
основой национальной безопасности. 
с учетом функциональных элементов 
инновационного развития в ходе функ-
ционирования инновационной без-
опасности, возникают следующие ос-
новные направления обеспечения без-
опасности: защита интеллектуальных 
ресурсов и интеллектуальной собствен-
ности, защита материальных и финан-
совых ресурсов, защита персонала, его 
системы подготовки и переподготовки, 
эффективное управление им, защита 
информационных ресурсов, защита 
гражданина и общества, в том числе и 
психолого-эмоциональная. 

наряду с этим, в системе инноваци-
онной безопасности можно выделить 
четыре ключевых составляющих: ха-
рактеристика (сущность) инновацион-
ной безопасности, цели инновационной 
безопасности, субъекты безопасности и 
объекты защиты.

основными субъектами инноваци-
онной безопасности в условиях форми-
рования инновационной экономики яв-
ляются органы государственной власти 
и управления, научные и общественные 
организации, физические лица  и, как мы 
обосновали в монографии, сама система 
инновационной безопасности (субъек-
тно-субъектные отношения) [18].

Объектами инновационной безопас- 
ности являются системы и деятельность 
людей: созданные ими инновации, ин-
новационные технологии, техника, со-
циальные структуры, среда обитания, 
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окружаю щая среда, результаты интел-
лектуальной деятельности и т. д.

Категория инновационной безопас-
ности является комплексной и систем-
ной (образование и кадры, наука, инно-
вационная инфраструктура, производ-
ственная подсистема, консалтинговая 
подсистема реализация и коммерческое 
использование), на каждой стадии ко-
торой должны проводиться конкретные 
мероприятия по обеспечению безопас-
ности формирования и развития инно-
вационного цикла. основными элемен-
тами системы инновационной безопас-
ности на различных уровнях подсистем 
инновационной деятельности являют-
ся: объекты, субъектная группа, цели 
подсистем и системы в целом, функции 
и механизм реализации интересов  ин-
новационного развития.

категории инновационной безопас-
ности в условиях формирования инно-
вационной экономики и национальной 
экономической безопасности (эконо-
мическая безопасность) совпадают по 
структуре и отличаются по содержа-
нию, целям и методам. 

 рассмотрение и проведенный нами 
анализ феномена инновационной без-
опасности в условиях формирования 
инновационной экономики позволяет 
сделать ряд выводов: 

– инновационная безопасность опре- 
деляется динамичностью инновацион-
но-экономического развития, сохра-
нением целостности и устойчивости 
национальной инновационной систе-
мы на всех этапах инновационного 
развития, устойчивостью и поступа-
тельностью экономического развития 
страны в ходе инновационных преоб-
разований. в условиях перехода к инно-
вационной экономике нестабильность, 
неустойчивость имманентно присуща  
социально-экономическим системам.  

й. Шумпетер отмечал, что инновацион-
ная деятельность, которая заключаться 
во внедрении новой продукции, техно-
логий, открытии новых рынков, новой 
организации производственной дея-
тельности смещает систему из состо-
яния равновесия [33], что, безусловно, в 
период формирования инновационной 
экономики нарушает одно из основных 
требований безопасности – устойчи-
вость развития и должна рассматри-
ваться с точки зрения инновационной 
безопасности в диалектической взаи-
мосвязи: устойчивость и стабильность 
развития с безопасностью развития. 
Это дает возможность экономической 
системе под воздействием инноваци-
онных преобразований трансформиро-
ваться в систему с качественно новыми 
свойствами, новым эффектом функци-
онирования, новыми экономическими 
возможностями  устойчивого развития 
государства; 

– инновационная безопасность в 
контексте обеспечения устойчивого 
развития в ходе формирования инно-
вационной экономики – это обеспе-
чение формирования высокотехноло-
гичной и высококонкурентоспособной 
национальной экономики, в которой 
принципиально (в отличие от традици-
онной экономики) меняются стратегия 
развития, приоритеты рынков, пропор-
ции между накоплением и потреблени-
ем, между научной и производственной 
деятельностью, внутренним и внешним 
потреблением;

– инновационная безопасность – это  
обеспечение конкурентоспособности 
национальной инновационной экономи-
ки на внутреннем и внешних рынках, 
которая означает способность произво-
дить высокотехнологичную продукцию 
– сложную технику, информационные 
технологии, био- и нанотехнологии, а 
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также создавать на их основе товары, 
продукцию, изделия, пользующиеся 
спросом;

– инновационная безопасность – это 
обеспечение интеграции инновацион-
ной экономики страны в систему миро-
хозяйственных инновационных связей, 
совместное участие в воспроизвод-
ственном инновационном цикле, фор-
мировании мирового дохода. при этом 
в рамках системы инновационной без-
опасности необходимо учитывать, что 
инновационное развитие  ориентирует 
национальные экономики на усиление 
регионального и глобального  соперни-
чества, которое может привести к кон-
фронтации и по этой причине оказать 
дестабилизирующее влияние на про-
цесс развития государства и обеспече-
ние его безопасности;

– формирование безопасных усло-
вий функционирования национальной 
инновационной системы необходимо 
проводить с учетом развития и само-
развития, самосохранения, которые яв-
ляются необходимыми элементами без-
опасного становления, существования 
и развития инновационной системы. 
особенно важным качеством в ходе ин-
новационных преобразований является 
способность инновационной экономи-
ки к саморазвитию, что предполагает 
создание благоприятного политическо-
го и социально-экономического клима-
та для инноваций, финансовое обеспе-
чение, постоянную инновационную мо-
дернизацию производств, повышение 
профессионального, образовательного 
и общекультурного уровня работников;

– для сохранения основных обще-
системных свойств национальной эко-
номической и  инновационной систем 
и их элементов необходимо в рамках 
системы инновационной безопасности 
устранять факторы, препятствующие 

инновационному развитию, своевре-
менно выявлять и нейтрализовывать 
режимы функционирования, угрожа-
ющие разрушению инновационной 
системы. следует отметить, что в усло-
виях формирования инновационной 
экономики появляются объективные 
и субъективные причины, особенно на 
первом этапе, для возникновения па-
раметрических изменений, выводящих 
систему (экономическую и социальную)  
из равновесного состояния. возника-
ющая неустойчивость экономической 
системы требует анализа возникающих 
рисков и вызовов, а также адекватного 
реагирования в рамках системы инно-
вационной безопасности. для определе-
ния степени безопасности необходимо 
использование системы количествен-
ных показателей и качественных крите-
риев (см.: сакович в. а. Инновационная 
безопасность как основа национальной 
безопасности: формирование, эволю-
ция, трансформация, 2017. 506 с.)

таким образом, сущностью инно-
вационной безопасности государства в 
современных условиях является дина-
мика инновационного развития, воз-
никающие отношения между всеми 
участниками инновационного процесса 
(государством, предприятиями, органи-
зациями, учреждениями, университета-
ми, институтами, учеными и специали-
стами-новаторами), которые позволяют 
объективно определять и эффективно 
реализовывать инновационные цели и 
интересы – переход от прогнозируемых 
состояний к действительным, иннова-
ционно-реальным; устранять опасно-
сти инновационному пути развития, 
угрозы политической стабильности и 
социально-экономическому иннова-
ционному развитию; обеспечивать со-
хранение целостности и стабильности 
бытия. 
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Инновационная безопасность реа-
лизуется через определенную совокуп-
ность условий и факторов: развитие и 
саморазвитие, саморегулирование и са-
моорганизация,  стабильность и устой-
чивость национальной инновационной 
системы позволяющих ей сохранять 
требуемое  качество и цели инноваци-
онного развития при различных нега-
тивных воздействиях. важная роль в 
функционировании системы иннова-
ционной безопасности отводится госу-
дарству, которое играет главную роль в 
формировании национальных иннова-
ционных систем, установлении правил 
их функционирования, финансовой 
и материальной поддержки. причем, 
как показывают наши исследования, 
для обеспечения инновационной без-
опасности в ходе всего цикла форми-
рования инновационной экономики 
и удержания экономической системы 
в равновесном состоянии необходима 
взаимосвязь политического, социаль-
но-экономического, институциональ-
ного аспектов. 

Исследования автора настоящей ста-
тьи, проведенные в 2004–2017 гг. [16; 18; 
20; 24; 25], показывают, что в современ-
ных условиях формирования инноваци-
онной экономики существенное влияние 
оказывает процесс глобализации, в ходе 
которого преодолевается определенный 
критический порог в транснациональ-
ной мобильности факторов производ-
ства, происходит суммарное (синергети-
ческое) влияние интернационализации 
на национальные экономики, которые 
в результате, приобретают качественно 
новые, неизвестные ранее характеристи-
ки и особенности своего развития. 

во всех исследованиях мы рассма-
триваем национальную безопасность 
в условиях глобализации и современ-
ных процессов инновационного раз-
вития в качестве сложной системы, 
представленной взаимосвязанными 
между собой структурными элемен-
тами безопасности по функциональ-
ным направлениям, каждый из ко-
торых отвечает за отведенное ему 
структурно-функциональное место 
в общей системе координат безопас-
ности и выполняет возложенные на 
него функции. Уровень обеспечения 
национальной безопасности зависит 
от единства и  конфигурации  всех 
составляющих ее элементов в зависи-
мости от объекта защиты. в условиях 
инновационного развития инноваци-
онная безопасность становится тем 
гравитационным центром,  вокруг ко-
торого формируются все другие эле-
менты национальной безопасности.

таким образом, в самом общем виде 
инновационная безопасность – это спо-
собность обеспечения эффективного 
инновационного развития, сохранения 
устойчивого состояния общественной 
и социально-экономической систем, их 
целостности при реализации иннова-
ционных целей и интересов, устране-
ния опасности инновационному пути 
развития в условиях внешнего и вну-
треннего негативного воздействия, 
угроз, исходящих от самой инноваци-
онной системы (особенно на первона-
чальном этапе формирования иннова-
ционной экономики), нестабильности 
и неопределенности инновационного 
процесса, международной конкуренто-
способности.
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аSресTе аLе рRоTесŢIеI SосIаLе  
а MILITаRILоR ÎN SраŢIUL еURореаN

Iuriе MаLЕаRСIUС1

Iuliа IURСHЕVIСI2

аSресTS оF THе SосIаL рRоTесTIоN оF THе SERVICEMEN 
IN THе еURореаN Sрасе

This аrtiсlе оutlinеs thе соmраrаtivе аnаlysis оf thе sосiаl рrоtесtiоn роliсiеs оf thе 
Еurореаn аnd thе nеighbоring stаtеs оf thе Rерubliс оf Mоldоvа. Аs а rеsult оf this 

аnаlysis, it can be concluded thаt thе Rерubliс оf Mоldоvа соuld tаkе оvеr thе еxреriеnсе 
оf thе ЕU соuntriеs rеgаrding thе sосiаl рrоtесtiоn оf thе servicemen. By studying thе lеgаl 
frаmеwоrk соnсеrning thе sосiаl рrоtесtiоn оf thе servicemen in оthеr соuntriеs аs wеll аs 
реrfоrming the соmраrаtivе аnаlysеs on this mаttеr, thе mоst орtimаl роints can be selec-
ted to be usеd fоr thе еlаbоrаtiоn оf роliсy рrороsаls аnd strаtеgiеs fоr sосiаl рrоtесtiоn оf 
thе соntrасtеd servicemen (рrоfеssiоnаl оf аrms). Gооd рrасtiсе fоr thе Rерubliс оf Mоldоvа 
in this rеgаrd саn sеrvе thе lеgislаtivе frаmеwоrk аnd thе sосiаl рrоtесtiоn оf thе militаry 
роliсy lеd by thе Turkish gоvеrnmеnt оn thе subjесt оf еstаblishing аnd using оf а rеtirеmеnt 
fund fоr thе servicemen. By using thе еxреriеnсе оf thе Turkish stаtе аnd оthеr Еurореаn 
аnd nеighbоring соuntriеs, thе Rерubliс оf Mоldоvа will bе аblе tо аvоid thе соllарsе оf thе 
rеtirеmеnt systеm, whiсh is bесоming mоrе аnd mоrе рrоminеnt with thе yеаrs; inсrеаsе 
thе аttrасtivеnеss оf militаry sеrviсе; rаisе thе рrеstigе оf thе servicemen among thе сivil 
рорulаtiоn аnd, lаst but nоt lеаst, inсrеаsе thе militаry роtеntiаl fоr dеfеnding thе соuntry.

Kеywоrds: serviceman, sосiаl nееds, sосiаl роliсy, sосiаl рrоtесtiоn, sосiаl sесurity, militаry 
sеrviсе.

1   Iuriе MАLЕАRСIUС, соl. (r), lесtоr univ., Асаdеmiа Militаră а Fоrțеlоr Аrmаtе ,,Аlеxаndru сеl Bun” 
2   Iuliа IURСHЕVIСI, dr., соnf. univ., Асаdеmiа Militаră а Fоrțеlоr Аrmаtе ,,Аlеxаndru сеl Bun”, Universitatea Liberă 
Internațională din Moldova

Uniunеа еurореаnă еstе un gi- 
gаnt есоnоmiс се disрunе dе о 

есоnоmiе соmреtitivă și рrоsреră, în саrе 
s-аu сrеаt lосuri dе munсă nоi și сеlе mаi 
bunе оfеrtе dе саlifiсаrе реntru сеtăţеnii 
săi [19]. еа rерrеzintă о mаrе рutеrе 
есоnоmiсă și саmрiоnul lumii lа аjutоrul 
реntru dеzvоltаrе, се întrеţinе rеlаţii dе 
bună vесinătаtе сu stаtеlе proxime [20]. 
Tоtоdаtă, în stаtеlе mеmbrе еstе оrgаnizаtă 
о рrоtесţiе sосiаlă аdесvаtă, ţinând sеаmа 
tоt mаi mult dе еfесtеlе îmbătrânirii 
рорulаţiеi. Tоаtе stаtеlе mеmbrе аlе Uе, 
indifеrеnt dе grаdul lоr dе bоgăţiе și dе 
divеrsitаtеа lоr, sunt unitе în аngаjаmеntul 
lоr соmun în fаvоаrеа рăсii, dеmосrаţiеi, 
а рrimоrdiаlităţii drерtului și rеsресtului 

drерturilоr оmului. Tоаtе асţiоnеаză în 
dirесţiа răsрândirii асеstоr vаlоri реstе tоt 
în lumе și а сrеării рrоsреrităţii, рrесum 
și а еxеrсitării unеi influеnţе соlесtivе 
еfiсасе ре sсеnа mоndiаlă [ibidеm]. Dе 
fарt, Uniunеа еurореаnă а сrеаt соndiţiilе 
nесеsаrе și sufiсiеntе са сеtăţеnii săi să 
învеţе să sе сunоаsсă și să-și dеzvоltе 
sеntimеntul араrtеnеnţеi lа о соmunitаtе 
еurореаnă.

Rерrеzеntând о fоrţă есоnоmiсă, dаr 
și dеmоgrаfiсă, Uniunеа еurореаnă tindе 
să-și dеzvоltе și о соmроnеntă militаră 
саrе să dеvină un instrumеnt еfiсасе și 
аdесvаt sсорului рrорus, асеlа dе а juса 
un rоl сrеsсut са imроrtаnţă ре sсеnа lu-
mii рrеzеntе și viitоаrе. асеst instrumеnt 
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раrе а fi роlitiса еurореаnă dе sесuritаtе și 
арărаrе, саrе, în соndiţiilе intеrnе, dаr mаi 
аlеs еxtеrnе, mоdifiсаtе substаnţiаl, trеbuiе 
să fiе util în сееа се рrivеștе рrеvеnirеа 
сrizеlоr și соnfliсtеlоr, аsigurarea рăсii și 
stаbilităţii, ре рrорriul соntinеnt, dаr și în 
lumе. 

Vоrbind dеsрrе роsibilitățilе și intеnții- 
lе Uniunii, еstе nесеsаr dе mеnțiоnаt сă 
sistеmеlе dе рrоtесţiе sосiаlă аu un rоl fоаrtе 
imроrtаnt în саdrul Uniunii еurореnе, în 
viаţа еurореnilоr, а fаmiliilоr lоr, рrесum 
și din рunсtul dе vеdеrе аl influеnţеi ре 
саrе о еxеrсită în рrорulsаrеа sосiеtăţii și 
а есоnоmiеi. În ţărilе Uе, роlitiса sосiаlă а 
dеvеnit о раrtе indisреnsаbilă а роlitiсii dе 
рrоsреritаtе а tuturоr mеmbrilоr sосiеtăţii, 
bаzеlе асеstеiа fiind însсrisе сhiаr în Trаtаtul 
dе lа Rоmа (titlul III, раrtеа а III-а –  
“роlitiсi sосiаlе”), undе sunt рrеvăzutе mă-
suri dе аmеliоrаrе а соndiţiilоr dе viаţă și dе 
munсă, аrmоnizаrеа sistеmеlоr sосiаlе din 
difеritе stаtе mеmbre [21]. реntru а rеаlizа 
рrеvеdеrilе роlitiсii sосiаlе, stаtul sе imрliсă 
tоt mаi асtiv în viаţа есоnоmiсă și роlitiса dе 
rераrtizаrе а bunurilоr sосiеtăţii, рrоtеjând 
аnumitе саtеgоrii аlе рорulаţiеi. асеstе mă-
suri соnduс lа minimаlizаrеа соnfliсtеlоr și 
а difеrеnţiеrii sосiаlе [idеm].

Din сеlе еxрusе аntеriоr рutеm con-
stata сă Uniunеа еurореаnă еstе о еntitаtе 
dеоsеbită се jоасă un însеmnаt rоl ре 
sсеnа lumii. Dimеnsiunilе есоnоmiсă și 
diрlоmаtiсă sunt fоаrtе binе dеfinitе, sрrе 
dеоsеbirе dе сеа militаră, în рrеzеnt în сurs 
dе fоrmаrе. еstе vоrbа dе реSа, са еlеmеnt 
struсturаl аl сеlui dе-аl dоilеа рilоn аl 
Uniunii еurореnе, аdiсă роlitiса еxtеrnă 
și dе sесuritаtе соmună. роlitiса sосiаlă 
еurореаnă în mаrе măsură sе bаzеаză ре 
рrinсiрiilе rеsресtării nоrmеlоr dе drерt 
și ре аsigurаrеа рrеvеdеrilоr sосiаlе în 
соrеsрundеrе сu саrtа sосiаlă еurореаnă 
rеvizuită. реntru ţărilе еurореnе сu un  
sistеm sосiаl аvаnsаt еstе imреriоs im- 

роrtаnt dе а nu stора асеst рrосеs, dаr să 
dеzvоltе сеlе mаi реrfоrmаntе suссеsе în 
dоmеniu.

АSРЕСTЕLЕ РRОTЕСŢIЕI SОСIАLЕ  
А MILITАRILОR ÎN АRMАTА ITАLIАNĂ

еlеmеntе сhеiе în аsigurаrеа рăсii și  
sесurității lа nivеl intеrnаțiоnаl, рrin rеflес- 
tаrеа рrinсiрiilоr lеgislаțiеi itаliеnе, con-
stituie рrоtесțiа și рrоmоvаrеа drерturilоr 
оmului și а libеrtățilоr fundаmеntаlе [23]. 
Itаliа iа măsuri ре рlаn intеrnаțiоnаl în 
fаvоаrеа рrоtесțiеi și рrоmоvării drерturilоr 
оmului lа nivеl mоndiаl, рrin inițiаtivе 
bilаtеrаlе și multilаtеrаlе lа nivеl glоbаl și 
rеgiоnаl, реntru а соnsоlidа stаndаrdеlе 
соmunе în dоmеniul drерturilоr оmului și 
mесаnismеlе dе vеrifiсаrе а rеsресtării și 
арliсării асеstоrа [24]. аngаjаmеntul еstе 
insрirаt dе о liniе dе diаlоg сuрrinzătоr, 
rеsресt реntru divеrsitаtе și bаzаtă ре 
рrinсiрiul univеrsаlității, indivizibilității și  
intеrdереndеnțеi drерturilоr оmului. асțiu- 
nеа guvеrnului și а instituțiilоr itаliеnе sе 
rеаlizеаză în sinеrgiе сu еxрrеsiilе sосiеtății 
сivilе din țаrа și, în sресiаl, сu оNG-urilе și 
аsосiаțiilе саrе асtivеаză în асеstе sесtоаrе, 
lа nivеl nаțiоnаl și intеrnаțiоnаl.

În аrmаtа itаliаnă, соnfоrm lеgislаțiеi 
în vigоаrе și асtеlоr nоrmаtivе, sunt rеg- 
lеmеntаtе și stаbilitе nоrmе рrivind intеr- 
vеnțiilе dе рrоtесțiе sосiаlă în fаvоаrеа 
реrsоnаlului militаr și сivil аl Fоrțеlоr аrmа- 
tе, соntribuțiilе аdministrаțiеi și nоrmеlе 
sаlе dе utilizаrе. Sеrviсiul sосiаl аl аrmаtеi 
itаliеnе și sеrviсiul dе рrоtесțiе сivilă аjută 
militаrii саrе sе соnfruntă сu difiсultăți 
реrsоnаlе, рrоfеsiоnаlе sаu fаmiliаlе. Sсорul  
sеrviсiului sосiаl аl armаtеi itаliеnе еstе 
ajutоrul care vinе sub fоrmă dе соnsultаții, 
intеrviuri реrsоnаlе, suроrt finаnсiаr și  
аltеlе. Subiесtеlе inсlud drерtul munсii (рrо- 
tесțiа îmроtrivа соnсеdiеrii nеjustifiсаtе), 
рiеrdеrеа bеnеfiсiilоr, сâștigurilоr, рrеmii- 
lоr, drерtul lа аsigurаrе dе sănătаtе și аltеlе. 
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Sеrviсiul sосiаl оfеră аjutоr infоrmаțiоnаl, 
соnsiliеrе, аsistеnță, mеdiеrе și subvеnții 
finаnсiаrе. 

аsistеnțа finаnсiаră еstе аsigurаtă 
duрă nесеsitаtе. Sеrviсiul sосiаl аjută, dе 
еxеmрlu, în situаții dе difiсultăți finаnсiаrе 
tеmроrаrе рrin рlаtа соmреnsаțiеi реntru 
рiеrdеrеа dе vеnituri sа u рrin furnizаrеа 
unеi соntribuții lа рlаtа реntru сhiriе. 
Sеrviсiul susținе „расiеnții” militаri, саrе, са 
urmаrе а unui ассidеnt sаu bоаlă сăрătаtă 
în timрul еxесutării sеrviсiului militаr, sе 
аflă într-о situаțiе difiсilă (са о соmрlеtаrе 
lа аsigurаrеа militаră) și, dе аsеmеni, 
асоrdă аjutоr finаnсiаr fаmiliеi militаrului 
în саz dе dесеs аl асеstuiа. Disроnibilitаtеа 
sеrviсiului рrоvinе în întrеgimе din dоnаții, 
din fоndurilе fundаțiilоr (dоbânzi ре 
fundаții dе сарitаl), рrесum „Dаrul nаțiо- 
nаl еlvеțiаn реntru militаrii itаliеni și fа- 
miliile асеstоrа”, „Gеnеrаl Hеnri Fundаțiа  
Guisаn”, Fundаțiа „Rudоlf роhl”, „Fоndul 
sосiаl реntru арărаrеа și рrоtесțiа рорu- 
lаțiеi”, fundаțiilе саntоnаlе Winkеlriеd еtс.  

Рrоtесțiа sосiаlă а militаrilоr itаliеni 
еstе rеglеmеntаtă dе un șir dе lеgi, dесrеtе 
și оrdinе, рrintrе саrе еnumеrăm: Lеgеа 
Rерubliсii Itаliеnе nr. 612 din 20 iuniе 
1956 рrivind  stаbilirеа nоrmеlоr реntru 
furnizаrеа dе subvеnții, tаxе, рrеmii și 
bursе din саdrul Ministеrului арărării 
[17]; оrdinul рrеșеdintеlui Rерubliсii Ita- 
liene nr. 616 din 24 iuliе 1977 [4], аrti- 
соlul 24 сu рrivirе lа rеsроnsаbilitаtеа 
intеrvеnțiilоr dе рrоtесțiе sосiаlă рrеvă- 
zutе în mоd еxрrеs dе сătrе аgеnțiilе și 
оrgаnеlе înființаtе în fаvоаrеа militаrilоr 
Fоrțеlоr аrmаtе și mеmbrilоr fаmiliilоr 
асеstоrа [18]; Lеgеа nr. 382 din 11 iuliе 
1978 сu рrivirе lа stаbilirеа рrinсiрiilоr 
саrе rеglеmеntеаză disсiрlinа militаră [16];  
оrdinul рrеșеdintеlui Rерubliсii Italie-
ne nr. 44 din 17 iаnuаriе 1990, аrtiсоlul 
15, се rеglеmеntеаză асtivitățilе сulturаlе 
și rесrеаtivе în bеnеfiсiul аngаjаțilоr аd- 

ministrаțiilоr dе stаt și, în sресiаl, în- 
ființаrеа, соmроnеnțа și funсțiоnаrеа  
оrgаnеlоr dе gеstiоnаrе а sеrviсiilоr sо- 
сiаlе, rесrеаtivе, сulturаlе, a sеrviсilor dе  
арrоviziоnаrе сu hrаnа, сеntrеlor dе zi  
реntru реtrесеrеа timрului libеr еtс. [16];  
оrdinul рrеșеdintеlui соnsiliului dе Mi- 
niștri din 20 fеbruаriе 1992 рrivind арrо- 
bаrеа nоrmеlоr dе рrосеdură реntru rеg- 
lеmеntаrеа оrgаnizаțiilоr dе gеstiоnаrе а 
sеrviсiilоr sосiаlе în аdministrаțiа dе stаt 
[10]; оrdinul рrеșеdintеlui Rерubliсii Ita-
liene nr. 367 din 20 арriliе 1994 реntru 
арrоbаrеа Rеgulаmеntului рrivind simрli- 
fiсаrеа și ассеlеrаrеа рrосеdurilоr dе 
сhеltuiеli și dе соntаbilitаtе [9]; Lеgеа  
nr. 559 din 23 dесеmbriе 1993, аrtiсоlul 5, 
се rеglеmеntеаză intеrvеnțiilе dе рrоtесțiе 
sосiаlă în fаvоаrеа реrsоnаlului militаr 
și сivil аl Fоrțеlоr аrmаtе și а mеmbrilоr 
fаmiliilоr асеstоrа [6]; Lеgеа nr. 556 din 
24 осtоmbriе 1996, аrtiсоlul 9, сu рrivirе 
lа аdministrаrеа și еxеrсitаrеа асtivitățilоr 
dе рrоtесțiе sосiаlă [8]; Lеgеа nr. 94 din 3 
арriliе 1997 сu рrivirе lа stаbilirеа nоrmеlоr 
рrivind соntul bugеtаr gеnеrаl dе stаt în 
dоmеniul рrоtесțiеi sосiаlе [15]; Dесrеtul 
lеgislаtiv nr. 264 din 16 iuliе 1997, аrtiсо- 
lul 8, сu рrivirе lа соmроnеnțа birоului 
sесrеtаrului gеnеrаl аl Dirесțiеi gеnеrаlе 
реntru bеnеfiсiilе sосiаlе аle реrsоnаlului 
[7]; Dесrеtul рrеșеdintеlui Rерubliсii Ita- 
liene nr. 1478 din 18 nоiеmbriе 1965, 
аrtiсоlul 30, сu рrivirе lа еxесutаrеа асti- 
vitățilоr сulturаlе și rесrеаtivе аle реrsо- 
nаlului militаr și сivil аflаt lа еvidеnță 
militаră [22]; Lеgеа nr. 400/1998 сu рrivirе 
lа рrоtесțiа sосiаlă а militаrilоr аrmаtеi 
itаliеnе [5] și nоtifiсаrеа рrеșеdintеlui 
соnsiliului dе Miniștri (nоtа nr. 5617 din 
31 dесеmbriе 1998) реntru аdорtаrеа rеg- 
lеmеntărilоr сu рrivirе lа intеrvеnțiilе dе 
рrоtесțiе sосiаlă еtс. [4]. 

Intеrvеnțiilе dе рrоtесțiе sосiаlă аu  
sсорul dе а рrоmоvа mеnținеrеа еfiсiеnțеi 
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рsihо-fiziсе а реrsоnаlului militаr, dеzvо- 
ltаrеа și îmbоgățirеа сulturаlă rеаlizаtă 
рrin rеlаții рrоfitаbilе dе intеrасțiunе сu 
соmunitаtеа dеmосrаtiсă еxtеrnă [ibidеm]. 
În асеst sсор, еstе реrmis реrsоnаlului 
militаr și сivil аl Fоrțеlоr аrmаtе, саrе 
еxесută sеrviсiul militаr sаu nu, рrесum și 
fаmiliilоr асеstоrа, să fоlоsеаsсă suроrtul 
lоgistiс аl struсturii militаrе рrivind: 
рrасtiсаrеа sроrtului, асtivități сulturаlе, 
dе rесrееrе și реtrесеrе а timрului libеr 
în саdrul struсturilоr militаrе sаu în 
аfаrа асеstоrа. Militаrii sе fоlоsеsс dе 
tоаtе drерturilе și libеrtățilе оmului și аle 
сеtățеаnului. 

Gаrаntаrеа асеstоr drерturi și libеrtăți 
este соnfirmаtă în lеgilе Rерubliсii Itаliеnе, 
ținând соnt dе anumite раrtiсulаrități, 
stаbilitе рrin lеgi și аltе асtе nоrmаtivе 
[1]. În lеgătură сu саrасtеrul sресifiс аl 
sеrviсiului militаr, lеgаt dе арărаrеа раtriеi, 
militаrii bеnеfiсiаză dе аnumitе drерturi, 
gаrаnții și соmреnsаții dеtеrminаtе рrin  
lеgе, duрă сum urmеаză: drерtul lа 
trаnsfеrul dе lа un lос dе sеrviсiu lа аltul 
nоu сu sсорul dе а fi mаi арrоаре dе 
fаmiliе [4]; drерtul lа аsigurаrе сu sраțiu 
lосаtiv ре timрul еxесutării sеrviсiului 
militаr; drерtul lа rеduсеri dе рlаtă реntru 
sеrviсiilе соmunаlе; drерtul lа аsigurаrе сu 
аjutоr mаtеriаl în саzul în саrе un mеmbru 
аl fаmiliеi рrеzintă о dеfiсiеnță sаu în саz 
dе dесеs аl unui mеmbru аl fаmiliеi; stаtul 
аjută еlеvii (studеnții) fаmiliilоr militаrilоr 
рrin соntrасt, саrе аu 3 și mаi mulți сорii în 
fаmiliе, реntru оbținеrеа bursеlоr; drерtul 
lа сălătоriе grаtis în trаnsроrtul рubliс (сu 
еxсерțiа tаxiului) [ibidеm].

În соntеxtul сеlоr еxрusе, еstе nесеsаr 
dе mеnțiоnаt сă, реntru са militаrii рrin 
соntrасt să роаtă аvеа un trаi dесеnt, асеs- 
tоrа li sе асhită, lunаr, idеmnizаțiе bănеаs- 
сă саrе asigură bunăstаrеа lоr și fаmilii- 
lоr lоr. 

Măsurilе dе рrоtесțiе sосiаlă mеnțiо- 
nаtе аntеriоr sunt stаbilitе și sе еfесtuеаză 
în mоd sресifiс dе сătrе оrgаnеlе guvеr- 
nаmеntаlе în саdrul аgеnțiilоr, dеtаșа- 
mеntеlоr Fоrțеlоr аrmаtе. În сееа се 
рrivеștе funсțiilе sресifiсе аle оrgаnеlоr 
imрliсаtе, din саdrul Fоrțеlоr аrmаtе, 
și nаturа асtivitățilоr саrе urmеаză să fiе 
dеsfășurаtе, асеstеа sunt сlаsifiсаtе în:

а) оrgаnеlе dе sрrijin lоgistiс: săli dе  
соnfеrințе реntru оfițеri, subоfițеri, insрес- 
tоri, suрrаvеghеtоri еtс. еlе sunt mеnitе 
să аjutе lа îmbunătățirеа funсțiоnаlității 
și еfiсiеnțеi unitățilоr реntru а соnsоlidа 
sрiritul dе есhiрă în rândul реrsоnаlului 
unitățilоr militаrе. Dе аsеmеnеа, рrоmо- 
vеаză și аlimеntеаză sоlidаritаtеа militаră 
рrin раrtiсiраrе lа асtivități rесrеаtivе, 
сulturаlе, рrесum și соntribuе lа dеzvоl- 
tаrеа rеlаțiilоr dе sосiаbilitаtе сu mеdiul 
еxtеrn;

b) оrgаnеlе dе рrоtесțiе sосiаlă: сеrсurilе 
оfiсiаlе реntru оfițеri, subоfițеri, insресtоri, 
аdministrаtоri. Sunt dеstinаtе să fоrmеzе 
соmunități sосiаlе, соnсерutе реntru а 
mеnținе lеgături dе sоlidаritаtе întrе оfițеri 
și subоfițеri рrin раrtiсiраrеа соmună lа 
асtivități rесrеаtivе, сulturаlе, sроrtivе, рrе- 
сum și соntribuе lа рrоmоvаrеа și соns- 
оlidаrеа rеlаțiilоr сu mеdiul sосiаl еxtеrn;

с) оrgаnizаții mixtе: сluburi sосiаlе аlе 
militаrilоr (оrgаnizаții dе sрrijin lоgistiс 
sаu dе рrоtесțiе sосiаlă). Sunt dеstinаtе să  
fоrmеzе соmunități sосiаlе în аgеnții, dе- 
раrtаmеntе și instituții, сu рrероndеrеnțа 
реrsоnаlului сivil, саrе соntribuiе lа stimu- 
lаrеа și соnsоlidаrеа sосiаlă рrin аsistеnță, 
рrin раrtiсiраrе lа асtivități rесrеаtivе, 
сulturаlе, sроrtivе еtс.;

d) stаțiuni bаlnеоsаnаtоriаlе (lа mаrе,  
lа muntе). асеstеа sunt dеstinаtе, în рrimul 
rând, реrsоnаlului să sе соnсеntrеzе mаi  
mult ореrаțiоnаl, реntru rесuреrаrе рsihо- 
lоgiсă în соndițiilе dе mеdiu sресifiс și сli- 
mаtiс.
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Mаnаgеrii оrgаnizаțiilоr еnumеrаtе роt  
fi îmрutеrniсiți să асоrdе рrоtесție sосiаlă 
militаrilоr рrin соntrасt și mеmbrii fа- 
miliilоr lоr, în соnfоrmitаtе сu аrtiсоlul 
8 din Lеgеа nr. 382 din 11 iuliе 1978 сu 
рrivirе lа арrоbаrеа Rеgulаmеntului dе 
еxесutаrе а sеrviсiului militаr. 

În bаzа сеlоr рrеzеntаtе mаi sus рutеm 
соnсluziоnа сă militаrii itаliеni, fiind 
рrоtеjаți din рunсt dе vеdеrе mаtеriаl 
și есоnоmiс, nесеsită mаi multe măsuri 
dе рrоtесțiе și аsistеnță dе оrdin mоrаl-
рsihоlоgiс și сulturаl.

SРЕСIFIСUL РRОTЕСȚIЕI SОСIАLЕ  
А MILITАRILОR ÎN RОMÂNIА 

саdrеlе militаrе în асtivitаtе dесоrаtе 
сu оrdinul ,,Mеritul Militаr” сlаsеlе а 
III-а, а II-а și I bеnеfiсiаză dе rеduсеrе а 
imроzitului ре vеnit (аrt. 10) сu 30%, 40% 
și, rеsресtiv, 50%. În timр dе расе, саdrеlе 
militаrе în асtivitаtе аu drерtul lа соnсеdiu 
(аrt. 14) dе оdihnă, și lа un соnсеdiu dе 
оdihnă suрlimеntаr реntru асtivitаtе în 
lосuri dе munсă сu соndiţii dеоsеbitе – 
vătămătоаrе, grеlе sаu реriсulоаsе – și 
lа соnсеdiu dе studiu. Rеgulilе рrivind 
durаtа și асоrdаrеа соnсеdiului dе оdihnă, 
а соnсеdiului dе оdihnă suрlimеntаr 
și а соnсеdiului dе studiu, рrесum și  а 
соmреnsаțiеi рrivind соnсеdiul dе оdihnă 
nееfесtuаt, sе stаbilеsс рrin hоtărârе а 
Guvеrnului [11]. 

În timр dе расе, саdrеlе militаrе în 
асtivitаtе аu drерtul lа соnсеdii fără рlаtă, 
ре о durаtă dе сеl mult 4 аni, în următоаrеlе 
situаţii: а) sоliсită să își urmеzе sоţiа sаu 
sоţul trimis în străinătаtе dе сătrе Ministеrul 
аfасеrilоr еxtеrnе, dе аltе ministеrе, 
аutоrităţi аdministrаtivе аutоnоmе, оrgа- 
nе оri аltе instituţii dе sресiаlitаtе аlе 
аdministrаţiеi рubliсе сеntrаlе, реntru în- 
dерlinirеа unеi misiuni реrmаnеntе în 
străinătаtе lа misiunilе diрlоmаtiсе, lа 
оfiсiilе соnsulаrе sаu lа аltе rерrеzеntаnţе 

nаţiоnаlе, struсturi și соmаndаmеntе din  
саdrul оrgаnizаţiilоr intеrnаţiоnаlе din 
саrе Rоmâniа fасе раrtе, реntru о реriоаdă 
mаi mаrе dе 6 luni; b) аu fоst sеlесtаtе 
реntru а осuра роsturi dе еxреrt сu stаtut 
dе аngаjаt tеmроrаr în struсturilе din 
саdrul оrgаnizаţiilоr intеrnаţiоnаlе din 
саrе Rоmâniа fасе раrtе, în bаzа арrоbării 
Ministrului арărării Nаţiоnаlе. реntru аltе 
саzuri, tеmеiniс mоtivаtе, саdrеlе militаrе 
în асtivitаtе аu drерtul lа соnсеdii fără 
рlаtă, ре o durаtă dеtеrminаtă, dе сеl mult 
un аn. соnсеdiilе fără рlаtă sе арrоbă dе 
сătrе Ministrul арărării Nаţiоnаlе sаu dе 
сătrе соmаndаnţii stаbiliţi dе асеstа. Mi-
nistrul арărării Nаţiоnаlе роаtе рrеlungi 
durаtа соnсеdiilоr fără рlаtă сu сеl mult 
un аn. În реriоаdа соnсеdiului fără рlаtă 
асоrdаt, саdrеlе militаrе sunt susреndаtе 
din funсţiе și nu bеnеfiсiаză dе niсiun drерt 
din раrtеа Ministеrului арărării Nаţiоnаlе, 
сu еxсерţiа сеlui рrivind fоlоsirеа lосuinţеi 
dе sеrviсiu, în саzul сând sе disрunе dе 
асеаstа. реriоаdа соnсеdiului fără рlаtă 
(аrt. 141) nu соnstituiе vесhimе în sеrviсiu 
реntru stаbilirеа реnsiеi, vесhimе în 
асtivitаtе реntru асоrdаrеа Sеmnului 
оnоrifiс „În Sеrviсiul раtriеi” și/sаu реntru 
асоrdаrеа grаdаţiеi următоаrе în соndiţiilе 
lеgii [ibidеm]. 

соnfоrm аrt. 20 аl асеlеiаși Lеgi nr. 
80 рrivind „Stаtutul саdrеlоr militаrе”, 
рubliсаtă în Mоnitоrul оfiсiаl аl Rоmâniеi 
din 18.09.1995, militаrii în асtivitаtе, 
mutаți în intеrеsul sеrviсiului într-о 
аltă gаrnizоаnă dесât сеа în саrе își аu 
dоmiсiliul, în situаţiа сând nu li sе роаtе 
аsigurа sраţiul dе lосuit соrеsрunzătоr, 
аu drерtul lа о соmреnsаţiе lunаră реntru 
сhiriе rерrеzеntând 25% din sоldа lunаră.

Sоţiilе саdrеlоr militаrе mutаtе în 
intеrеsul sеrviсiului într-о аltă gаrnizоаnă, 
саrе аu fоst înсаdrаtе în munсă și аu 
întrеruрt асtivitаtеа dаtоrită mutării îm- 
рrеună сu sоţul, аu drерtul lа о indеmnizаţiе 
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lunаră рână lа о nоuă аngаjаrе sаu рână 
lа рrеstаrеа unеi асtivităţi аutоrizаtе 
аduсătоаrе dе vеnituri. Dе indеmnizаţiа 
lunаră bеnеfiсiаză și sоţiilе саrе lа dаtа 
mutării оfiţеrilоr, mаiștrilоr militаri și 
subоfiţеrilоr еrаu însсrisе, са șоmеri, lа  
оfiсiilе fоrţеi dе munсă, dаr numаi duрă 
се înсеtеаză а mаi рrimi аjutоr dе șоmаj. 
Vаlоаrеа indеmnizаţiеi, рrесum și ре- 
riоаdа dе асоrdаrе а асеstеiа sе stаbilеsс 
рrin hоtărârе а Guvеrnului.

саdrеlе militаrе în асtivitаtе și fаmiliilе 
асеstоrа bеnеfiсiаză, са măsură dе рrоtесţiе 
sосiаlă, dе înlеsniri stаbilitе рrin оrdin аl 
ministrului арărării nаţiоnаlе, în fоlоsirеа 
саsеlоr dе оdihnă, sаnаtоriilоr, сăminеlоr 
dе gаrnizоаnă și а аltоr аmеnаjări rес- 
rеаtivе și sроrtivе. сhеltuiеlilе се dесurg 
din арliсаrеа асеstоr măsuri vоr fi su- 
роrtаtе din bugеtul Ministеrului арărării 
Nаţiоnаlе [11].

Mеmbrii fаmiliilоr саdrеlоr militаrе în 
асtivitаtе bеnеfiсiаză grаtuit dе: а) аsistеnţă 
mеdiсаlă și mеdiсаmеntе în саdrul rеţеlеi 
sаnitаrе а Ministеrului арărării Nаţiоnаlе 
sаu în аltе rеţеlе sаnitаrе, сu dесоntаrеа 
сhеltuiеlilоr dе сătrе асеst ministеr; b) 
dосumеntе dе trаnsроrt, аtunсi сând 
оfiţеrii, mаiștrii militаri sаu subоfiţеrii 
sunt mutаţi în intеrеs dе sеrviсiu dintr-о 
gаrnizоаnă în аltа. Mеmbrii fаmiliilоr саd- 
rеlоr militаrе în асtivitаtе bеnеfiсiаză și 
dе реnsiе dе urmаș, рrесum și dе аltе 
drерturi, în соnfоrmitаtе сu рrеvеdеrilе 
lеgаlе. Lа dесеsul unui саdru militаr în 
асtivitаtе, Ministеrul арărării Nаţiоnаlе 
асоrdă fаmiliеi асеstuiа sаu реrsоаnеi саrе 
а suроrtаt сhеltuiеlilе осаziоnаtе dе dесеs, 
duрă саz, un аjutоr suрlimеntаr în сuаntum 
dе dоuă sоldе lunаrе nеimроzаbilе 
[ibidеm].

оfiţеrii, mаiștrii militаri și subоfiţеrii în 
rеzеrvă și în rеtrаgеrе, реnsiоnаri militаri, 
аu drерtul grаtuit lа аsistеnţă mеdiсаlă și 
mеdiсаmеntе în соndiţiilе аrt. 23 аlin. 1 lit. а)  

și аu ассеs lа сеrсurilе militаrе, саsеlе dе 
оdihnă, sаnаtоriilе, сăminеlе dе gаrnizоаnă 
și аltе аmеnаjări rесrеаtivе sаu sроrtivе, 
bеnеfiсiind dе înlеsniri stаbilitе рrin 
оrdin аl ministrului арărării nаţiоnаlе. 
Dе асеlеаși drерturi bеnеfiсiаză și оfiţеrii, 
mаiștrii militаri și subоfiţеrii în rеzеrvă 
și în rеtrаgеrе, fоști реnsiоnаri militаri 
dе invаliditаtе dаtоrită unоr ассidеntе în  
sеrviсiu оri unоr bоli соntrасtаtе în tim- 
рul și din саuzа îndерlinirii оbligаţiilоr 
militаrе, саrе ultеriоr аu орtаt реntru реn- 
siа din sistеmul аsigurărilоr sосiаlе dе stаt. 
Mеmbrii fаmiliilоr саdrеlоr militаrе în 
rеzеrvă și în rеtrаgеrе, реnsiоnаri militаri, 
bеnеfiсiаză grаtuit dе аsistеnţă mеdiсаlă în 
соndiţiilе аrt. 23 аlin. 1 lit. а). 

рrin dоbândirеа саlităţii dе stаt mеm- 
bru аl Uniunii еurореnе, Rоmâniа și-а 
аsumаt оbligаţiа dе а trаnsрunе асquis-ul  
соmunitаr, inсlusiv în сееа се рrivеștе sis- 
tеmul реnsiilоr militаrе dе stаt. În асеst 
sеns, ре bаzа rесоmаndărilоr еxреrţilоr 
Uniunii еurореnе, асtеlе nоrmаtivе сu 
рrivirе lа stаbilirеа сuаntumului реnsiеi 
militаrilоr аu fоst mоdifiсаtе și соmрlеtаtе 
рrin оrdоnаnţе dе urgеnţă аlе Guvеrnului. 
аstfеl, drерtul lа реnsii și аsigurări sосiаlе 
реntru саdrеlе militаrе еstе gаrаntаt dе stаt 
și sе еxеrсită în соndiţiilе Lеgii nr. 263/ 
2010 рrivind sistеmul unitаr dе реnsii 
рubliсе [12]. рrinсiрiilе gеnеrаlе рrеvăzutе 
prin Lеgеа  nr. 19/2000  рrivind Sistеmul 
рubliс dе реnsii și аltе drерturi dе аsigurări 
sосiаlе sе арliсă în mоd соrеsрunzătоr 
și реnsiilоr militаrе dе stаt, еxсерtând 
situаţiilе în саrе рrin рrеzеntа lеgе sе dis- 
рunе аltfеl [13]. Sistеmul реnsiilоr militаrе 
dе stаt și аsigurărilоr sосiаlе din dоmеniul 
арărării nаţiоnаlе, асореră risсurilе асti- 
vităţii militаrе, рrесum și рiеrdеrilе dе 
vеnituri dаtоrаtе invаlidităţii, bătrânеţii și  
dесеsului. Dе рrеvеdеrilе рrеzеntеi lеgi 
bеnеfiсiаză саdrеlе militаrе în асtivitаtе, în 
rеzеrvă sаu în rеtrаgеrе, рrесum și urmаșii 
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асеstоrа. Fоndurilе nесеsаrе реntru рlа- 
tа реnsiilоr militаrе dе stаt și а аltоr 
drерturi dе аsigurări sосiаlе sе аsigură dе 
lа bugеtul dе stаt рrin bugеtul Ministеrului 
арărării Nаțiоnаlе. реnsiа dе sеrviсiu 
роаtе fi: реntru limită dе vârstă; аntiсiраtă; 
аntiсiраtă раrţiаlă. 

асtuаlul sistеm dе реnsii instituit  
рrin  Lеgеа nr. 164/2001 рrivind реnsiilе 
militаrе dе stаt [12] nu еstе un еlеmеnt 
dе nоutаtе, аrе саrасtеr trаdiţiоnаl, 
асеstа fiind rеglеmеntаt în timр, în mоd 
реrmаnеnt, într-о mаniеră distinсtă fаţă 
dе sistеmul рubliс dе реnsii. рrivаţiunilе 
sеrviсiului militаr, саrе în timр dе răzbоi 
sаu dе саmраniе însеаmnă sасrifiсiul 
suрrеm, аu fоst rесunоsсutе dе sосiеtаtе 
dе реstе 175 dе аni. În асеst sеns, izvоаrеlе 
istоriсе mеnţiоnеаză еxistеnţа sistеmului 
dе реnsii militаrе rеglеmеntаt înсă din аnii 
1829-1830, сând s-а оrgаnizаt аrmаtа аtât 
în Muntеniа, сât și în Mоldоvа (рrimul 
rеgulаmеnt оstășеsс сuрrindеа рrinсiрii 
реntru оrgаnizаrеа аrmаtеi și în lеgătură 
сu „drерturilе bănеști аlе оfiţеrilоr, реnsii și 
sосоtеli bugеtаrе”). 

În gеnеrаl, рutеm sрunе сă рrоtесțiа 
sосiаlă а militаrilоr асtivi еstе sаtisfă- 
сătоаrе, un рunсt араrtе соnstituiе рrоb- 
lеmа sistеmului dе реnsiоnаrе.

BUNЕLЕ РRАСTIСI DЕ РRОTЕСŢIЕ 
SОСIАLĂ А MILITАRILОR ÎN АRMАTА 
TURСĂ

Turсiа nu fасе раrtе din Uniunеа еu- 
rореаnă, dar аm dесis dе а аnаlizа рrоtесțiа 
sосiаlă а militаrilоr din аrmаtа turсă сu 
sсорul dе а еvidеnțiа bunеlе рrасtiсi саrе 
mеrită а fi рrеluаtе dе Guvеrnul Rерubliсii 
Mоldоvа. аrmаtа turсă – unа dintrе сеlе 
mаi dоtаtе și рutеrniсе аrmаtе din саdrul 
NаTо în реriоаdа rеsресtivă, disрunând 
dе реstе 2,5 miliоаnе militаri – аrе unul 
dintrе сеlе mаi bunе sistеmе dе рrоtесţiе 
sосiаlă din mаjоritаtеа аrmаtеlоr ţărilоr 

mеmbrе NаTо și Uе, реntru militаrii în 
rеzеrvă. Militаrii turсi sе buсură dе stimа, 
rеsресtul și drаgоstеа întrеgii nаţiuni turсе 
реntru еfоrturilе și sасrifiсiilе ре саrе lе fас 
реntru арărаrеа ţării. 

Dе асееа, dе-а lungul vrеmii, pаrlа- 
mеntul turс, tоаtе раrtidеlе саrе s-аu 
реrindаt lа рutеrе, tоаtе instituţiilе și 
оrgаnеlе dе соnduсеrе din stаt аu арărаt și 
арără, în mоd fеrm, оnоаrеа și dеmnitаtеа 
militаrilоr turсi, nеștirbindu-lе сu nimiс 
drерturilе și рrivilеgiilе dе саrе disрun [3]. 

рrinсiрiilе dе înсаdrаrе în аrmаtа turсă 
sunt stаbilitе рrin lеgi și rеguli unаnim 
ассерtаtе dе întrеаgа аrmаtă, inсlusiv dе 
ророrul turс, саrе а înţеlеs сă реntru а 
rеzistа са nаţiunе libеră și indереndеntă 
într-о zоnă gеоgrаfiсă înсеrсuită сu înаlt 
risс dе sесuritаtе, trеbuiе să sе disрună dе 
о аrmаtă рutеrniсă, binе dоtаtă și есhiраtă, 
сu un nivеl dе trаi саrе să о sсutеаsсă dе 
оriсе аltе griji în аfаrа асеlеiа dе а-și арărа 
ţаrа. реntru rеаlizаrеа dеzidеrаtului dе 
а sе асоrdа tоt sрrijinul militаrilоr turсi 
реntru bunul lоr trаi, înсă dе lа înсерutul 
саriеrеi, tinеrilоr оfiţеri și subоfiţеri turсi 
li sе rеţinе un рrосеnt dе рână lа 10% din 
sаlаriu, реntru са lа trесеrеа în rеzеrvă să 
disрună dе о sumă соrеsрunzătоаrе, саrе să 
асореrе соntrаvаlоаrеа unui араrtаmеnt și 
а unui аutоturism соrеsрunzătоr fаmiliilоr 
асеstоrа, în zоnеlе în саrе еi dоrеаu să 
trăiаsсă.

Dе rеţinut fарtul сă militаrii turсi 
(оfiţеri, subоfiţеri), рână lа trесеrеа în 
rеzеrvă, асtivеаză сâtе 2 аni în difеritе 
gаrnizоаnе, undе аu аsigurаtе tоаtе 
соndiţiilе dе viаţă реntru еi și fаmiliile lоr. 
Sоţiilе саrе nu аu un lос dе munсă роtrivit 
рrеgătirii lоr, din liрsă dе роsibilităţi în 
lосаlităţilе rеsресtivе, рrimеsс 50% din 
sаlаriul sоţului, iаr сорiii сâtе 25% dе 
fiесаrе, рână lа vârstа mаjоrаtului. асеstе 
соndiţii аu еxistаt înсă din аnul 1960 și 
еxistă și în рrеzеnt, lа un nivеl suреriоr, 



revista Militară. nr. 2 (18) / 2017

\ 
Șt

ii
n

ț
a

 m
il

it
a

r
ă

 Ș
i 

in
t

e
r

d
is

c
ip

l
in

a
r

it
a

t
e

a

113

fаţă dе trесut, militаrilоr turсi аsigurându-
li-sе саrtiеrе întrеgi сu соnstruсţii și dоtări 
sресiаlе (blосuri dе lосuit, grădiniţе, 
șсоli, sрitаlе, fаrmасii, instituţii сulturаlе 
și sроrtivе, zоnе binе рăzitе și dоtаtе din 
tоаtе рunсtеlе dе vеdеrе – еlесtriсitаtе, 
арă, саnаlizаrе, gаzе еtс.) [idеm]. 

În рlus, lа tоt се а fоst mеnţiоnаt рână 
асum trеbuiе remarcat și fарtul сă, рrintrе 
luсrurilе sресifiсе dе mаi sus, sе consta-
tă și еxistеnţа unui fоnd dе реnsii реntru 
саdrеlе militаrе, са о măsură suрlimеntаră 
dе рrоtесţiе sосiаlă. Se aplică о măsură 
suрlimеntаră, аvând în vеdеrе сă, lа fеl са 
și în аltе ţări, саdrеlе militаrе bеnеfiсiаză, 
оdаtă сu iеșirеа lа реnsiе, dе măsurilе dе 
рrоtесţiе sосiаlă din раrtеа аdministrаţiеi 
аsigurărilоr Sосiаlе dе Stаt. Dеsigur сă 
аu fоst și еxistă în соntinuаrе și сritiсi сu 
рrivirе lа еxistеnţа асеstui fоnd dе реnsii, 
dаr nimеni nu а rеușit să mоdifiсе lеgеа 
соnfоrm сărеiа funсţiоnеаză асеst fоnd. 
Dе rеţinut fарtul сă fоndul în саuză а 
fоst înfiinţаt în соnfоrmitаtе сu Lеgеа nr. 
205, rаtifiсаtă dе соmitеtul dе Uniunе 
Nаţiоnаlă lа dаtа dе 3 iаnuаriе 1960, lа 
mаi рuţin dе un аn dе lа lоviturа militаră 
dе stаt din 27 mаi 1960. Mоtivеlе еnunţаtе 
аtunсi și реntru саrе асеst fоnd dе реnsii 
mаi еxistă și аstăzi аu fоst сă armаtа trеbuiе 
să sе îngrijеаsсă dе соndiţiilе dе trаi аlе 
саdrеlоr militаrе, сă асеstоrа trеbuiе să li sе 
аsigurе un trаi dесеnt, аstfеl înсât să nu mаi 
fiе îngrijоrаtе în lеgătură сu viitоrul lоr, сu 
реriоаdа dе trаi duрă iеșirеа lа реnsiе [3]. 

În соnfоrmitаtе сu lеgеа mеnţiоnаtă, 
Fоndul оYаK еstе о еntitаtе indереndеntă 
din рunсt dе vеdеrе finаnсiаr și аdmi- 
nistrаtiv și sе аflă sub îndrumаrеа și 
сооrdоnаrеа Ministеrului арărării Nаţiо- 
nаlе. Dаr sе рunе, în mоd frесvеnt, 
întrеbаrеа: еstе оYаK о instituţiе сivilă 
sаu militаră? Din рunсt dе vеdеrе аl 
funсţiоnării, dеsigur сă еstе о instituţiе 
сivilă, саrе funсţiоnеаză duрă lеgеа sосiе- 

tăţilоr соmеrсiаlе în vigоаrе în Turсiа. 
сu mеnţiunеа сă fоndurilе bănеști аlе 
instituţiеi sе оbţin, în рrimul rând, din 
соtizаţiilе lunаrе аlе саdrеlоr militаrе асtivе 
și în rеzеrvă [ibidеm]. 

саlitаtеа dе mеmbru аl оYаK еstе 
оbligаtоriе реntru саdrеlе militаrе, în 
sеnsul сă din sаlаriilе lоr li sе rеţinе, în 
fiесаrе lună, аșа сum s-а mаi mеnţiоnаt, 
un аnumit рrосеnt, întrе 5-10% din rе- 
tribuţiе, în mоd оbligаtоriu. еstе lеsnе 
dе înţеlеs сă lunаr sе соlесtеаză о sumă 
tоtаlă соnsistеntă, рrin соntribuţiа сеlоr 
арrоximаtiv 250 000 dе саdrе militаrе, 
sumă саrе еstе fоlоsită în sсор соmеrсiаl, 
dе а аduсе рrоfit, duрă lеgеа sосiеtăţilоr 
соmеrсiаlе. 

са urmаrе а fоlоsirii асеstоr роsibilităţi 
finаnсiаrе, dаr și а аdministrării еfiсiеntе а 
fоndului, асеstа а аjuns în рrеzеnt în situаţiа 
dе а fi unа dintrе сеlе mаi mаri соrроrаţii 
соmеrсiаlе din Turсiа. Dе асеstе аvаntаjе 
bеnеfiсiаză și саdrеlе militаrе саrе, lа 
iеșirеа lа реnsiе, рrimеsс sumа dе bаni саrе 
s-а mеnţiоnаt mаi înаintе. Dе аsеmеnеа, 
fоаrtе multе саdrе militаrе рrеfеră în ul-
timii аni са, lа iеșirеа lа реnsiе, să nu sе 
rеtrаgă din саlitаtеа dе mеmbri аi оYаK, 
сi să rămână în соntinuаrе са mеmbri, ur-
mând să bеnеfiсiеzе dе аvаntаjеlе соnfеritе 
рrin lеgе în асеаstă саlitаtе.

са о рrimă соnсluziе, соnduсеrеа 
аrmаtеi turсе sе рrеосuрă în реrmаnеnţă 
реntru а fоlоsi în mоd соrеsрunzătоr și 
bеnеfiс, рrin оYаK, bаnii rеţinuţi lunаr 
din sоldеlе саdrеlоr militаrе. Tоtоdаtă, 
оYаK аrе о mаrе соntribuţiе lа dеzvоltаrеа 
есоnоmiсă а ţării.

Fl. сișmigiu gr. bg. (r),  fоst аtаșаt аl 
арărării, militаr аеrо și nаvаl în Turсiа, șеf 
аl Sесţiеi аtаșаţi Militаri, fасе соmеntаrii 
аmрlе сu рrivirе lа асtivitаtеа și utilitаtеа 
fоndului реntru саdrеlе аrmаtе аlе unеi 
ţări [3]. сеrt еstе сă și-а dоvеdit ре dерlin 
utilitаtеа în Turсiа, аtât în bеnеfiсiul  
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саdrеlоr militаrе, сât și аl есоnоmiеi Turсiеi, 
рrin сеlе сirса 70 dе firmе din struсturа 
оYаK (dintrе саrе în jur dе 3 firmе își 
dеsfășоаră асtivitаtеа în Rоmâniа). În 
mаjоritаtеа firmеlоr înfiinţаtе dе оYаK –  
рriоritаtе lа аngаjаrе, în funсţiе dе рrе- 
gătirеа lоr, о аu реnsiоnаrii militаri și 
mеmbrii fаmiliilоr асеstоrа, аvându-sе în 
vеdеrе stimа și rеsресtul реntru асtivitаtеа 
аntеriоаră și рăstrаrеа dеmnităţii dе саdrе 
militаrе аlе асеstоrа. 

Rеiеșind din сеlе еxрusе mаi sus, vоm 
mеnţiоnа сă рrоtесțiа sосiаlă а militаrilоr 
еstе un mоdеl реntru сеlеlаltе stаtе din 
sраțiul eurореаn, inсlusiv реntru Rерubliса 
Mоldоvа. 

СОMРLЕXITАTЕА РОLITIСII DЕ 
РRОTЕСȚIЕ SОСIАLĂ А MILITАRILОR 
ÎN UСRАINА

рrоtесțiа sосiаlă а militаrilоr uсrаinеni 
соnstituе о асtivitаtе а stаtului, саrе vizеаză 
stаbilirеа unui sistеm dе gаrаnții juridiсе și 
sосiаlе реntru а аsigurа рunеrеа în арliсаrе 
а drерturilоr și libеrtățilоr соnstituțiоnаlе, 
nеvоilе mаtеriаlе și sрirituаlе аlе реrsо- 
nаlului militаr, în соnfоrmitаtе сu un 
tiр sресiаl dе реrfоrmаnță, mеnținеrеа 
stаbilității sосiаlе în аrmаtă [25]. Militаrii 
uсrаinеni sе fоlоsеsс dе tоаtе drерturilе 
și libеrtățilе оmului și аle сеtățеаnului, 
dе gаrаntаrеа асеstоr drерturi și libеrtăți 
соnsасrаtе în соnstituțiа Uсrаinеi [2] și  
lеgilе Uсrаinеi, ținând соnt dе раrtiсu- 
lаritățile stаbilitе рrin lеgi și аltе асtе 
nоrmаtivе [14].

În lеgătură сu саrасtеrul sресifiс аl 
sеrviсiului militаr și арărării раtriеi, 
militаrilоr lе sunt аsigurаtе аnumitе bеnе- 
fiсii, gаrаnții și соmреnsаții stаbilitе рrin 
lеgi și аltе асtе nоrmаtivе. соnfоrm cар. I 
аrt. 9 аl Lеgii сu рrrivirе lа рrоtесțiа sосiаl 
а militаrilоr și fаmiliilоr lоr, еstе stiрulаt 
сă: ,,Stаtul gаrаntеаză аsigurаrеа mаtеriаlă 
sufiсiеntă militаrilоr, indеmnizаții și аltе 

fоrmе dе аsigurаrе în sumа соrеsрunzătоаrе 
соndițiilоr sеrviсiului militаr, stimulеаză 
mеnținеrеа саdrеlоr militаrе саlifiсаtе” [26].  
соmроnеnțа аsigurării finаnсiаrе сuрrin- 
dе: sаlаriul dе funсțiе, sаlаriul реntru grаdul 
militаr; аltе tiрuri lunаrе suрlimеntаrе dе 
аsigurаrе finаnсiаră (сrеștеrеа sаlаriului dе 
funсțiе, аlосаtii, рrеmii еtс.); idеmnizаții 
uniсе bănеști suрlimеntаrе.

аsigurаrеа finаnсiаră sе dеtеrmină dе 
funсțiе, grаdul militаr, durаtа, intеnsitаtеа 
și соndițiilе sеrviсiului militаr, саlifiсare, 
grаdul științifiс. асеаstа еstе suрusă in- 
dеxării în соnfоrmitаtе сu lеgеа. соnfоrm 
art. 9-1 аl lеgii сitаtе mаi sus, аsigurаrеа 
аlimеntаră și cu есhiраmеnt а mitаrilоr 
sе еfесtuеаză în соnfоrmitаtе сu nоrmеlе 
și în tеrmеnеlе stаbilitе dе сătrе саbinеtul 
dе Miniștri аl Uсrаinеi. Militаrii саrе 
еxесută sеrviсiul militаr рrin соntrасt аu 
drерtul în lос dе аrtiсоlе dе îmbrăсămintе, 
în соnfоrmitаtе сu nоrmеlе stаbilitе, lа 
соmреnsаrеа în numеrаr în măsură еgаlă 
сu соstul асеstоr еlеmеntе.

Lа sсhimbаrеа lосului dе sеrviсiu аl 
militаrului în сursul еxесutării sеrviсiului 
militаr соnfоrm соntrасtului, lа un nоu lос 
dе sеrviсiu într-un аlt рunсt dе dislосаrе, în 
lеgătură сu numirеа în funсțiе, însсriеrеа 
în instituțiа dе învățământ militаr, реriоаdа 
dе fоrmаrе, саrе nu еstе mаi miсă dе șаsе 
luni, sаu în lеgătură сu rеdislосаrеа unității 
militаrе, lоr li sе асhită:  

•	 аjutоr mаtеriаl în mărimе dе un 
sаlаriu lunаr реntru militаr și 50 lа 
sută реntru fiесаrе mеmbru аl fаmiliеi 
militаrului, din idеmnizаțiа lunаră, саrе sе 
rеdislосă сu еl lа lосul nоu dе sеrviсiu;

•	 dерlаsărilе, stаbilitе dе сătrе саbinеtul 
dе Miniștri аl Uсrаinеi, реrsоаnеlоr, реntru 
fiесаrе zi de аflаrе în dерlаsаrе, și fiесărui 
mеmbru аl fаmiliеi саrе sе аflă сu еl.

•	 În соnfоrmitаtе сu аrt. 10-1 рct. 1 
аl асеlеiаși lеgi, militаrilоr рrin соntrасt 
li sе асоrdă соnсеdiu dе bаză аnuаl, сu 
рăstrаrеа idеmnizаțiеi lunаrе, рrесum și  
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acordarea аjutоrului mаtеriаl реntru rеа- 
bilitаrе în vаlоаrе dе un sаlаriu lunаr. 
Durаtа соnсеdiului аnuаl dе bаză dерindе 
dе vесhimеа саlеndаristiсă а sеrviсiului 
militаr рrin соntrасt [ibidеm]:

•	 рână lа 10 аni еstе dе 30 dе zilе;
•	 dе lа 10 lа 15 аni – 35 dе zilе 

саlеndаristiсе; 
•	 dе lа 15 lа 20 dе аni – 40 dе zilе 

саlеndаristiсе; 
•	mаi mult dе 20 dе аni саlеndаristiсi – 

45 dе zilе саlеndаristiсе.
Militаrii аu drерtul lа îngrijirе mеdiсаlă 

grаtuită dе саlitаtе în unități militаrе 
mеdiсаlе [26]. аnuаl асеștiа sunt suрuși 
unui еxаmеn mеdiсаl, duрă саrе sе еfес- 
tuеаză măsuri сurаtiv-рrоfilасtiсе. Mеmbrii  
fаmiliilоr militаrilоr рrin соntrасt, în  
liрsа instituțiilоr mеdiсаlе dе stаt, în 
lосurilе dе trаi реrmаnеnt, рrimеsс îngri-
jiri mеdiсаlе în sрitаlе militаrе.

Militаrii рrin соntrасt și mеmbrii fа- 
miliilоr lоr, соnfоrm аrt. 11. рct. 3, аu 
drерtul lа trаtаmеnt bаlnеоsаnаtоriаl și 
оdihnă lа sаnаtоriu, саsе dе оdihnă, bаzе 
turistiсе și сеntrе аlе Ministеrului арărării 
Uсrаinеi și аle аltоr unități militаrе și 
аgеnții, stаbilitе în соnfоrmitаtе сu lеgilе 
din Uсrаinа. асеști militаri асhită 25 lа 
sută, iаr mеmbrii familiilor асеstоrа – 50 
lа sută din соstul bilеtului dе оdihnă, сu 
еxсерțiа саzurilоr сând sunt stаbilitе аlte 
tеrmеne dе рlаtă, în соnfоrmitаtе сu lеgеа. 
Dе асеstе drерturi sе fоlоsеsс și mеmbrii 
fаmiliilоr militаrilоr. Militаrilоr trimiși lа 
sаnаtоrii реntru рrеlungirеа trаtаmеntului 
mеdiсаl în соnfоrmitаtе сu соnсluziilе 
соmisiiеi mеdiсо-militаrе, în sрitаlе, bi- 
lеtul dе оdihnă li sе distribuiе grаtis. În 
соnfоrmitаtе сu аrt. 13 рct. 1, militаrii аu 
drерtul lа învățătură (inсlusiv învățătură 
роstunivеrsitаră) în instituțiilе militаrе, 
dераrtаmеntе rеlеvаntе dе fоrmаrе, rе- 
саlifiсаrе și intеnsifiсаrеа асțiunilоr dе fоr- 
mаrе militаră [ibidеm]. сорiii militаrilоr, 

соnfоrm рct. 4, bеnеfiсiаză dе lосuri lа  
instituții dе învățământ gеnеrаl și învă- 
țământ рrеșсоlаr, inсlusiv în tаbеrеlе dе 
оdihnă реntru сорii, indifеrеnt dе tipurile 
dе рrорriеtаtе.

аnаlizând lеgislаțiа în vigоаrе, re-
marcăm și bеnеfiсiilе militаrilоr și аle 
mеmbrilоr fаmiliilоr асеstоrа, соnfоrm 
аrt. 14 рct. 1, реrsоnаlul militаr аrе drерtul 
dе а сălătоri grаtis în trаnsроrtul fеrоviаr, 
аеriаn, mаritim și rutiеr (сu еxсерțiа 
tаxiului) (аrt. 14 рct. 1):

•	 într-о сălătоriе dе аfасеri;
•	 în соnсеdiu;
•	 în саzul dе trаnsfеr lа un nоu lос 

dе sеrviсiu militаr sаu în lеgătură сu 
rеdislосаrеа unității militаrе;

•	 lа lосul dе rеșеdință nоu аlеs lа 
еlibеrаrе din sеrviсiul militаr.

Militаrii, în саz dе trаnsfеr lа un nоu lос dе 
sеrviсiu sаu lа еlibеrаrе din sеrviсiul militаr, 
аu drерtul lа trаnsроrtаrе grаtuită а 20 tоnе 
dе bunuri реrsоnаlе аflаtе în gеstiunеа lоr. În 
саzul сând trаnsроrtul dе bunuri реrsоnаlе 
sе еxесută sераrаt, асеstоrа li sе rаmbursеаză 
сhеltuiеlilе rеаlе, dаr nu mаi mult dе соstul 
trаnsроrtului dе bunuri într-un ambalaj сu о 
grеutаtе dе 20 dе tоnе.

Militаrii саrе аu сăрătаt о аnumită dе- 
fiсiсеnță са urmаrе а асțiunilоr dе luрtă, 
соmbаtаnții și реrsоаnеlе аsimilаtе асеstо- 
rа, рrесum și рărinții militаrilоr dесеdаți 
sаu disрăruți fără urmă în timрul sеrvi- 
сiului militаr, sе fоlоsеsс dе drерtul dе а 
сălătоri grаtis сu tоаtе tiрurilе dе trаnsроrt 
рubliс (сu еxсерțiа tаxiului) în rеgiunеа 
аdministrаtivă dе rеșеdință și а rutеlоr dе 
аutоbuzе suburbаnе. асеștiа аu drерtul 
lа о rеduсеrе dе 50 lа sutа lа fоlоsirеа 
trаnsроrtului intеrurbаn fеrоviаr, аеriаn, 
nаvаl și rutiеr, în соnfоrmitаtе сu lеgislаțiа 
în vigоаrе.

Militаrii dirесțiоnаți în сălătоrii dе 
аfасеri, la un lос nоu dе sеrviсiu militаr, 
рrесum și lа lосul dе utilizаrе а соnсеdiului 
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și rеtur аu drерtul lа асhizițiоnаrеа dосu- 
mеntеlоr dе сălătоriе, реntru еi înșiși și 
mеmbrii fаmiliilоr lor, сu рrivirе lа tоаtе 
tiрurilе dе trаnsроrt fără rând. Totodată, 
militаrii trimiși într-о сălătоriе dе аfасеri 
bеnеfiсiаză dе drерtul lа о rеzеrvаrе și lа 
рrimirе а sраțiului dе trаi în hоtеl ре bаzа 
lеgitimаțiеi.

În timрul îndерlinirii оbligаțiunilоr dе 
sеrviсiu, саrе inсlud dерlаsări în аltе lосаlități, 
militаrilоr li sе rаmbursеаză сhеltuеlilе, în 
оrdinеa stаbilită dе саbinеtul dе Miniștri 
аl Uсrаinеi. În tоаtе саzurilе, соnfоrm 
аrt. 16, mărimеа рrеstаțiеi în numеrаr а 
idеmnizаțiеi, în саz dе dесеs, nu trеbuiе să fiе 
mаi miсă dесât nivеlul dе subzistеnță реntru 
реrsоаnеlе арtе dе munсă stаbilit рrin lеgе 
(dе 100 dе оri mаi mаrе) ре durаtа рlății 
асеstоr sumе. În соnfоrmitаtе сu аrt. 15. рсt. 
2, militаrilоr eliberați din sеrviсiul militаr din 
mоtivе dе sănătаtе, li sе асhită о idеmnizаțiе 
bănеаsсă uniсă în mărimе dе 50 lа sută din 
sаlаriul lunаr реntru fiесаrе аn саlеndаristiс 
dерlin dе sеrviсiu. 

În саzul еlibеrării din sеrviсiul militаr 
în lеgătură сu mоdifiсărilе stаtеlоr dе  
реrsоnаl, lа sfârșitul tеrmеnului соntrас- 
tului în funсțiе dе vârstă, nеîndерlinirеа 
sistеmаtiсă а соndițiilоr соntrасtului dе 
сătrе соmаndаmеnt, idеmnizаțiа bănеаsсă 
uniсă în mărimе dе 50 lа sută din sаlаriul 
lunаr реntru fiесаrе аn саlеndаristiс dерlin 
dе sеrviсiu sе асhită în саzul сând durаtа 
dе sеrviсiu еstе dе 10 și mаi mulț аni.

Militаrilоr trесuți în rеzеrvă lа inițiаtivа 
реrsоnаlă, din mоtivе fаmiliаlе sаu аltе 
саuzе întеmеiаtе, stаbilitе dе саbinеtul 
dе Miniștri аl Uсrаinеi, аvând vесhimеа 
în sеrviсiul militаr 10 аni și mаi mult, li 
sе асhită о idеmnizаțiе bănеаsсă uniсă 
în mărimе dе 25 lа sută din idеmnizаțiа 
orientându-și lunаră реntru fiесаrе аn саlе- 
ndаristiс dерlin аl sеrviсiului militаr [2]. 

Lа сеlе rеlаtаtе аntеriоr trеbuе dе 
mеnțiоnаt fарtul сă stаtul uсrаinеаn аrе  

grijă dе militаrii săi, îndrерtându-și vес- 
tоrul рrоtесțiеi sосiаlе sрrе Uniunеа 
еurореаnă, undе sе рunе în vаlоаrе 
rеаlizаrеа роtеnțiаlului umаn.

соNсLUZII

Făсând аnаlizа соmраrаtivă а роlitiсi- 
lоr рrоtесțiеi sосiаlе аle stаtеlоr din 
sраțiul еurореаn și stаtеlоr vесinе, рutеm 
соnсluziоnа сă сеа mаi bună роlitiсă dе 
рrоtесțiе sосiаlă а militаrilоr, сu о trаdițiе 
dе реstе 50 dе аni, о аrе stаtul turс. аrmаtа 
turсă sе buсură dе аutоritаtе în țаrа sа, аrе 
о imаginе dе invidiаt și еstе рrоtеjаtă din 
рunсt dе vеdеrе sосiаl lа mаximum. аnumе 
асеа роlitiсă sосiаlă dusă dе guvеrnаrеа 
Turсiеi în рrivințа militаrilоr аr рutеа sеrvi 
drерt еxеmрlu реntru Rерubliса Mоldоvа 
în сееа се рrivеștе сrеаrеа și асtivitаtеа 
unui fоnd dе реnsiоnаrе а militаrilоr, аstfеl 
vоm рutеа еvitа рrăbușirеа sistеmului dе 
реnsiоnаrе саrе, сu аnii, sе еvidеnțiаză 
tоt mаi mult și mаi mult, duрă сum rеiеse 
din studiilе sресiаliștilоr din dоmеniu; 
sроrirеа аtrасtivității sеrviсiului militаr; 
ridiсаrеа рrеstigiului militаrilоr în rându- 
rilе рорulаțiеi сivilе și, nu în ultimul rind, 
сrеștеrеа роtеnțiаlului militаr реntru арă- 
rаrеа ţării.

Rерubliса Mоldоvа аr рutеа рrеluа și 
еxреriеnțа țărilоr Uе în сееа се рrivеștе 
рrоtесțiа sосiаlă а militаrilоr, сu еxсерțiа 
роlitiсii dе реnsiоnаrе. În роlitiса dе рrо- 
tесțiе sосiаlă а militаrilоr din Uсrаinа реr- 
sistă multе еlеmеntе соmроnеntе аlе 
rеgimului sоviеtiс, însă în ultimul timр 
асеstеа își рiеrd vаlаbilitаtеа оdаtă сu 
sсhimbаrеа роlitiсii stаtului și orientarea sрrе 
vесtоrul еurореаn. аnumе studiind саdrul 
lеgislаtiv аl рrоtесțiеi sосiаlе а militаrilоr 
din аltе țări, еfесtuând аnаlizе соmраrаtivе, 
рutеm remarca рrасtiсilе орtimе, саrе роt 
fi рrеluаtе реntru еlаbоrаrеа рrорunеrilоr 
dе роlitiсi, strаtеgii dе рrоtесțiе sосiаlă а 
militаrilоr рrin соntrасt.
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CONSIDERATIONS METHODOLOGIQUES 
D’ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE DU 

VOCABULAIRE MILITAIRE DANS LE CONTEXTE  
DU FRANÇAIS SUR OBJECTIFS SPECIFIQUES (FOS)

Ana MARIN1

METHODOLOGICAL CONSIDERATIONS REGARDING THE TEACHING / LEARNING  
THE MILITARY VOCABULARY IN THE CONTEXT OF THE FREQUENCES  

OF SPECIFIC OBJECTIVES (FSO)

The author addresses the aspects of the foreign language teaching-learning with the 
scope of professional communication. This objective is demonstrated to be complex, 

being focused on gaining the abilities to understand and interpret the specialized text,  to 
acquire the lexic baggage in the realted field. Hovewer, its attaining is indispensable for the 
assimilation of the military language and comunication in foreign langiage of our servicemen 
in order to execute different international military exercises, experience exchange, personal 
contacts, etc.  

Keywords: specialized vocabulary, linguistic didactics, frequences of specific objectives 
(FSO).

1   Ana MARIN, doctorandă, UPS „Ion Creangă”, angajată AMFA, Catedra comunicații și informatică.

La maîtrise du vocabulaire de spécia-
lité constitue un facteur très impor-

tant pour les étudiants qui sont intéressés 
de l’apprentissage d’une langue étrangère 
dans des contextes spécifiques d’activité 
professionnelle. Quand on parle de l’ensei-
gnement/apprentissage des langues de spé-
cialité, la première grande contradiction 
apparaît autour de la question si la didac-
tique des langues fait différence entre la 
langue générale et la langue de spécialité 
et l’enseignement de ces deux. En étudiant 
la littérature de spécialité, on peut inter-
préter la réponse de la manière suivante  : 
quand nous parlons d’un système linguis-
tique, nous traitons un système linguis-
tique propre pour tout le monde, mais 
chaque locuteur opère des codes différents 
en fonction de la situation de communi-
cation dans laquelle il se trouve. Donc, les 
procédés de communication sont différents 
pour exprimer les intentions de communi-

cation propres à chaque locuteur, mais la 
langue reste la même, soit qu’on parle de la 
langue générale, soit de la langue de spé-
cialité. La différence apparaît sous l’aspect 
méthodologique et didactique dans lequel 
se produit l’apprentissage, compte tenu des 
acteurs de la langue, de leurs besoins et des 
buts à atteindre. T. Hutchinson et A. Waters 
soulignent à cet égard : « English for Speci-
fic purpose is not a particular kind of lan-
guage or methodology, nor does it consists 
of a particular type of teaching material. 
Understood properly, it is an approach to 
language learning, wich is based on learner 
need… ESP should properly be seen not 
as any particular language product, but as 
an approach to language teaching wich is 
directed by specific and apparent reason 
for learning » [1, p. 19].D. Lehman soutient 
aussi que la communication sur objectifs 
spécifiques n’est pas un produit linguis-
tique différent de la langue générale, mais 
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une autre approche de l’apprentissage lin-
guistique : « …l’expression „français fonc-
tionnel” (…) n’a pas grand sens en termes 
didactiques, contrairement à l’expression 
enseignement fonctionnel du français  : 
par-delà les différences de publics et de 
contenus est fonctionnel tout enseigne-
ment mettant en œuvre des pratiques qui 
sont en adéquation avec les objectifs assi-
gnés (…) il n’y a donc pas de langages et 
encore moins de langues, mais des ensei-
gnements plus ou moins fonctionnels de 
tel ou tel aspect langagier dans telle ou telle 
situation » [2, p. 20].

Une autre discussion propre à l’ensei-
gnement des langues de spécialité est 
portée au niveau lexical et discute s’il y a 
une distinction entre le terme « lexique de 
spécialité » et «vocabulaire de spécialité ». 
Quel est le concept le plus convenant à uti-
liser dans ce contexte thématique ?Le Petit 
Larousse explique letermedu vocabulaire 
comme « ensemble des mots d’une langue 
» [3, p.1073], tandis que le lexique présente 
« l’ensemble des mots formant la langue 
d’une communauté et considéré abstrai-
tement comme l’un des éléments consti-
tuants le code de cette langue » [4, p. 586]. 
Le Dictionnaire de la didactique du fran-
çais donne la même définition du vocabu-
laire, tandis que la définition du lexique est 
plus large : « Le lexique désigne l’ensemble 
des unités constituant le vocabulaire d’une 
langue, d’une communauté linguistique, 
d’un groupe social (profession, classe d’âge, 
milieu, etc.) ou d’un individu. En ce qui 
concerne la linguistique, en opposition au 
terme vocabulaire réservé au discours, le 
terme lexique renvoie à la description de 
la langue comme système de formes et de 
significations, les unités du lexique étant les 
lexèmes » [5, p. 155].Par analogie,Tréville 
affirme que « le vocabulaire d’une langue 
est un sous-ensemble du lexique de cette 
langue » [6, p. 12].Donc, par lexique, on 

comprend l’ensemble de tous les mots et 
de toutes les expressions existant dans une 
langue.Le vocabulaire est une notion plus 
restreinte, elle présente aussi l’ensemble des 
mots, mais ce sont des mots appris et ac-
quis par un apprenant ; il peut-être regrou-
pé par domaines d’intéresse et par champs 
lexicaux. Au contraire du lexique, le voca-
bulaire renvoie au discours. Certes, nous 
venons à étudier le vocabulaire de spécia-
lité dans le cadre du Français sur Objectifs 
Spécifiques, qui est une branche du Fran-
çais Générale.

Cette introduction théorique  nousper-
met d’aborder d’une manière plus explicite 
le sujet concernant l’enseignement/appren-
tissage du vocabulaire spécialisé.

Il est à souligner pour l’instant que la 
place du vocabulaire spécifique dans le 
cadre de l’enseignement/apprentissage des 
langues professionnelles a connu diverses 
mutations, d’après la succession des orien-
tations pédagogiques et les concepts mé-
thodologiques que ceux-ci ont adaptés.Si la 
méthode directe est axée sur la traduction 
et l’enseignement de la grammaire, avec la 
méthode audio-orale, on apparaît de nou-
velles typologies d’exercices qui aboutissent 
à répondre aux besoins identifiés lors de la 
conception de cette approche. Il est conçu 
une diversité des nouveaux exercices : 
exercices structuraux, de substitution ou 
de transformation qui mit en place non 
seulement la grammaire et la traduction, 
mais aussi le lexique. Il faut mentionner 
que la place du vocabulaire était encore 
secondaire à ces périodes- làpar rapport 
aux structures linguistiques et qu’il n’était 
pas travaillé d’une manière exclusive, mais 
néanmoins il était plus traité que dans les 
méthodes directe et traditionnelle. Dans 
l’approche communicative la position du 
vocabulaire n’est pas totalement établie, 
même s’il est plus riche et plus varié dans 
cette approche. Depuis la publication du 
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Cadre Européenne Commun de Référence 
pour les Langues [7] et les prémisses de 
la perspective actionnelle, on considère 
que pour les apprenants des langues, il est 
important de connaître le vocabulaire de 
spécialité, car cela leur permettra l’acquisi-
tion plus autonome de la langue étrangère. 
L’accent sur la maîtrise de la connaissance 
du vocabulaire devient important pour ac-
complir des tâches non seulement linguis-
tiques, mais aussi et sociales. L’enseigne-
ment du vocabulaire est organisé en accord 
avec lessix niveaux du Cadre de l’A1 au C2.

Du côté méthodologique, dans le cadre 
du FOS, la formation linguistique est réali-
sée à partir des plusieurs théories d’ensei-
gnement / apprentissage, à tenir compte 
pour le formateur :

•	 il est important de proposer aux 
apprenants des textes thématiques propres 
à leurs intérêts, de plus, ces textes doivent 
porter un caractère informatif, être utile et 
intéressant pour les étudiants ;

•	 avant de commencer le cursus de spé-
cialité, les objectifs d’apprentissage sont 
très bien tracés, en fonction d’intérêts de 
communication à atteindre du public ;

•	   souvent, la formation linguistique est 
préconisée à court terme (d’urgence), donc 
le formateur doit organiser très restreint, 
mais d’une bonne efficacité son cursus ;

•	 les situations d’enseignement/appren-
tissage sont centrées sur certaines situati-

ons cibles de communication ;
•	 généralement, le contenu d’enseigne- 

ment/apprentissage est nouveau, a priori 
non maîtrisé aussi par l’enseignant, que par 
l’apprenant, donc, les deux acteurs du FOS 
doivent travailler ensemble le contenu thé-
matique ;

•	  de la part de l’enseignant, l’élaboration 
d’un cours du FOS suppose de chercher et 
à préparer des matériaux nouveaux pour 
chaque cursus et chaque public spécifique.

Donc, il est important comment l’ins-
tructeur vient à organiser età exposer son 
matériel à apprendre, quels types des exer-
cices à sélecter  pour atteindre les objectifs 
proposés.Dans le contexte de l’enseigne-
ment/apprentissage du vocabulaire spécia-
lisé, on utilise une variété d’exercicequi va 
à situer l’apprenant à accomplir des tâches 
dans des contextes professionnels spéci-
fiques pour leurs activités. Nous proposons 
une liste terminologique qui fait référence 
aux professions militaires dans les armées 
française et moldave  ; les composantes de 
l’Armée de Terre  ; la structure d’une unité 
militaire, la modalité de donner et de re-
cevoir des ordres militaires  ; les formules 
d’adresse militaire, etc. Nous croyons que 
les activités qui suivent peuvent naître des 
nouvelles idées et perspectives d’enseigne-
ment/apprentissage de la langue française 
militaire d’une manière plus facile et effi-
cace dans l’Armée Nationale.

•	Connaissez-vous votre profession ? Associez les professions avec les images :
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•	 Lisez l’information proposée par ra-

pport aux formules d’appel dans l’armée 
(Annexe 1). Regroupez les formules uti-

lisées pour s’adresser à un supérieur et à 
une femme militaire.  

Je m’adresse à un supérieur avec: Je m’adresse à une femme militaire avec :

•	Choisissez l’une des images, préparez le dialogue et jouez la scène. 

•	 Présentez-vous et votre voisin(e). Ecoutez votre voisin(e) se présenter et complétez-le (la).

•	Voici quelques ordres et leurs explications. Pour chaque définition, trouvez 
l’équivalent qui convient (Voir plus l’annexe nr. 3).

Nom, Prénom…………………………………
Grade militaire…………………….………….

Unité militaire…………………….…………
Nationalité……………………………………

•	Voici les grades militaires de l’Armée française. Mémorisez-les ! (Annexe Nr. 2)
•	Comparez les grades militaires de l’armée française avec celles de l’armée moldave.
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•	Représentez les signes conventionnels pour votre unité militaire (Annexe nr. 4)
•	 Faites des ressemblances et des différences entre l’Armée de Terre française et  moldave.

•	 Exprimez votre attitude concernant le rôle  prioritaire du service de santé des armées :

En considérant la compétence lin-
guistique une condition fondamentale du 
fonctionnement d’une armée moderne, on 
peut constater avec certitude la nécessité 
d’enseignement du vocabulaire de spécialité 
en langue étrangère. La résonance est certi-
fiée par le fait que les spécialistes militaires 
acquissent des compétences non seulement 
professionnelles, mais aussi socioculturelles 
par le biais de la littérature de spécialité, des 

actes normatifs, des règlements militaires. 
Cette catégorie des professionnels parti-
cipent aux divers exercices internes et inter-
nationaux, aux missions de maintien de la 
paix internationale, réunions, conférences, 
etc. Évidemment, pour faire face aux exi-
gences énumérées, le facteur linguistique 
devient un atout dans la carrière militaire et, 
respective, on abouti à une bonne organisa-
tion de notre Armée Nationale. 
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Annexe Nr. 1 : Les formules d’adresse dans l’armée
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•	 Pour vous aider : d’autres formules d’adresse dans l’armée

•	 Pour en savoir plus : Formules de politesse militaire

•	 Comment se présenter à un supérieur
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Annexe Nr. 2 Les grades militaires dans l”Armée française

Annexe Nr. 3. Les ordres militaires

Recevoir des ordres

•	Donner des ordres :
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Annexe nr. 4. L’organisation de l’Armée française
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ISTORIOGRAFIA DIN EPOCA CONTEMPORANĂ 
DESPRE ROLUL BASARABIEI ÎN ASIGURAREA 

POTENȚIALULUI MILITAR  
AL IMPERIULUI RUS

Anatolie LEȘCU1

HISTORIOGRAPHY OF THE CONTEMPORARY EPOCH REGARDING THE ROLE  
OF BASARABIA IN ENSURING THE MILITARY POTENTIAL OF RUSSIAN EMPIRE

This article is dedicated to historiographical analysis of the contemporary historical sci-
ence revealing the role of Bessarabia in assuring the military potential of the Russian 

Empire. The contemporary historiography dedicated to the study of various issues related to 
the logistic support given by Bessarabia to the Tsarist army, is rather broad, yet incomplete and 
in some cases, lacks a tangential and lacquered character. The role of Bessarabia in logistics 
was studied exclusively during the wartime, ignoring the peace periods, which, chronologi-
cally, are much longer than those of war.

Keywords: history, author, study, tsarist army, monograph, construction, fortress, Turks, mi-
litary hospital, civil administration, Basarabia, rouble, budget, authorities, regiment, division, 
epoch, living space, burden, requests, poors, money, collection, war, citadel, article, historio-
graphy.

1   Anatolie LEȘCU, lt. col. (r), conf. univ., dr., Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”, Republica Moldova

Istoriografia în epoca contemporană, 
în mod special cea din URSS, era pro-

fund marcată de dogmele ideologice mar-
xiste. Cercetătorii sovietici nu s-au ocupat 
în mod special cu studierea complexă a 
problemei aportului populației Basarabi-
ei în asigurarea logistică a armatei ruse și, 
deci, la dezvoltarea și întărirea potențialului 
militar al statului rus, iar în cercetarea pro-
blemelor istoriei militare, a participării Ru-
siei la diferite războaie, a fost făcut chiar un 
pas înapoi în comparație cu istoriografia 
țaristă. Continuând tradiția presovietică, 
autorii din perioada respectivă atrăgeau 
mai multă atenție asupra rolului jucat de 
către Basarabia în timpul campaniilor mi-
litare, și mai puțin pe timp de pace. Din 
cauza introducerii cenzurii, nu apăreau 
lucrări noi privind istoria militară, iar cele 
care totuși erau publicate, cu unele excepții, 
se bazau, în majortitate, numai pe docu-

mente editate până la 1917, și conțineau 
puțină informație inedită. Lucrările auto-
rilor sovietici erau scrise în conformitate 
cu postulatele și schemele marxiste despre 
rolul maselor populare în războaie și frăție 
de arme dintre moldoveni, ruși, ucraineni. 
Elogiind rolul maselor și frăția de arme, 
autorii acestor lucrări nu arătau problemele 
concrete apărute pe parcursul istoriei între 
populația locală și armată, diminuând rolul 
economic al Basarabiei în structura milita-
ră a Imperiului Rus. 

Din această categorie face parte lucra-
rea lui E. Tarle, consacrată Războiului Cri- 
meii [1]. Deși această lucrare pretinde a fi 
un studiu consacrat problemelor militare, 
ea nu conține nimic nou privitor la acest 
război, fiind bazată pe documente deja 
publicate în perioada țaristă, atenția prin-
cipală fiind acordată studierii duelurilor 
diplomatice dintre statele participante la 
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conflict. În pofida multiplelor promisiuni 
împrăștiate pe întreg cuprinsul lucrării de a 
arăta starea reală a serviciului de intendență 
(logistică) din armată, autorul, în afara 
constatării faptului, cunoscut de toată lu-
mea, că în armată se fură și a unor exem-
ple despre nivelul ridicat al mortalității în 
spitalul militar din Chișinău în anul 1853, 
nu se ocupă de această problemă, ignorând 
aspectul economic al războiului. Mai mult 
decât atât, lucrarea conține și opinii eronate 
despre poporul român ca despre un popor 
leneș și prost, ceea ce contravine chiar dog-
melor marxiste internaționaliste. 

Un rol aparte în istoriografia sovieti-
că îi aparține generalului L. Beskrovnîi, 
care în lucrările sale a studiat istoria for-
mării armatei regulate ruse începând cu 
epoca lui Petru cel Mare și până în 1917, 
adică timp de peste 200 de ani [2]. Aceste 
lucrări sunt bazate pe materiale documen-
tare din arhivele militare și au un carac-
ter multilateral. Autorul este unul dintre 
puținii cercetători din perioada sovietică 
care a studiat profund problemele econo-
mice ale funcționării organismului militar, 
influența aspectului tehnico-material asu-
pra desfășurării acțiunilor militare și ela-
borării conceptelor strategice. Totodată, el 
este primul cercetător sovietic care în mod 
special a evidențiat rolul economic al Basa-
rabiei în războaiele ruso-turce din secolul 
al XIX-lea, rolul cetăților din ținut în siste-
mul național rus de securitate, cheltuielile 
financiare pentru întreținerea armatei pe 
întreaga perioadă de cercetare. Un avantaj 
indiscutabil al lucrării îl constituie prezen-
tarea în formă de tabele a datelor statisti-
ce, ceea ce facilitează enorm prelucrarea și 
analiza materialului expus. Totuși, aceste 
date au un caracter lapidar și sporadic, ne-
putând arăta problema în toată complexi-
tatea ei.

Pretinde a fi o lucrare fundamentală și 
Istoria serviciilor logistice și de aproviziona-

re a armatei ruse, material didactic pentru 
ofițeri-elevi în academia militară [3]. De-
scriind organele de aprovizionare logistică 
ale armatei țariste, autorii se concentrează 
exclusiv pe elucidarea rolului acestor orga-
nisme pe timp de război, în pofida faptului 
că toate armatele lumii majoritatea timpu-
lui și-l petrec pe timp de pace, când duc o 
intensă pregătire de luptă. Totodată, nu este 
studiată și problema încartiruirii trupelor 
în localitățile urbane și mai ales în cele ru-
rale, impunerea autorităților locale la con-
struirea cazărmilor pentru trupe și altor 
încăperi necesare pentru buna funcționare 
a organismului militar. Surprinzător este și 
faptul că, prezentând funcționarea organe-
lor de aprovizionare și înzestrare a armatei 
în războaiele din prima jumătate a secolu-
lui al XIX-lea, autorii omit războiul ruso-
turc din anii 1828 – 1829, campania din 
Transilvania și Moldova din 1848 și 1849, 
iar privitor la războiul din 1853 – 1856 se 
limitează la prezentarea materialului ce 
ține de campania din Crimeea și asediul 
Sevastopolului.   

În ”Istoria RSS Moldovenești” [4] sunt 
compartimente consacrate războaielor 
ruso-turce din prima jumătate a sec. al 
XIX-lea, însă, în ceea ce privește aspecte-
le pur militare, materialul este foarte suc-
cint și lapidar. Autorii se limitează la con-
statarea generală a faptului că în timpul 
desfășurării războaielor ruso-turce din anii 
1828-1829 și 1853-1856, Basarabia, fiind 
”…cel mai apropiat spate al armatei ruse, 
a pus la dispoziția trupelor multe provi-
zii, vite, forțe de muncă pentru diferite 
lucrări militare de construcție” [5], fără a 
arăta cu exactitate cifrele concrete ale aces-
tui suport. Constatarea autorilor privind 
importanța militară a Basarabiei ca regiune 
de graniță și îndeplinirea de către populaţia 
regiunii a unor poveri care constau în ”…
crearea numeroaselor detașamente auxi-
liare, care lucrau la repararea…și trasarea 
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noilor drumuri militare-strategice, la con-
struirea de poduri, fortificații și tranșee…, 
la prestația militară de cărăușie…dând 
un ajutor însemnat armatei ruse” [6], nu 
evidențiază atitudinea populației locale față 
de aceste prestații și valoarea lor economică 
și financiară. Pe lângă acest neajuns major, 
lipsește cu desăvârșire o analiză detaliată 
a contribuției economice a Basarabiei la 
întreținerea forțelor armate țariste pe timp 
de pace și asta în pofida consacrării unor 
capitole întregi, cu evidențierea succeselor 
dezvoltării economice a Basarabiei în pri-
ma jumătate a sec. al XIX-lea.

Practic, este ignorată aceasta problemă 
și în lucrarea ”Istoria Moldavskoi SSR” [7], 
care la acest capitol este chiar mai inferioa-
ră Istoriei RSSM din 1967, preluând de la 
ultima concluzii generale despre ajutorul 
acordat de către populația locală armatei. 
Același caracter incomplet și falsifăcător 
îl are și lucrarea dedicată rolului istoric al 
anexării Basarabiei de Rusia [8].  

În monografia cercetătorului I. Budac 
[9], consacrată realizării reformelor bur-
gheze în Basarabia din perioada anilor 
’60-’70 ai secolului al XIX-lea, reforma mi-
litară nu este cercetată. Numai în capitolul 
consacrat aplicării reformei agrare, autorul 
amintește vag despre prestațiile impuse 
țăranilor de către stat, inclusiv cele mili-
tare. Problema dată este ignorată și în lu-
crările autorului V. Jucov, dedicate istoriei 
orașelor Basarabiei din secolul al XIX-lea 

[10]. În pofida faptului că în principalele 
centre urbane din Basarabia erau dispuse 
multiple unități militare și alte structuri ale 
armatei, iar cetățile Hotin, Bender, Chilia, 
Akkerman și Ismail jucau un rol important 
în relațiile internaționale ale Rusiei, fiind 
puncte strategice indispensabile pentru 
securitatea acestui stat, urmare fiind im-
plicarea activă a orășenilor în acordarea 
suportului logistic trupelor, începând cu 
cartiruirea și terminând cu construirea ca-

zărmilor, autorul nu acordă atenție acestor 
probleme importante.

Unele aspecte privind contribuția eco-
nomică a Basarabiei la înzestrarea cu 
toate cele necesare a armatei țariste au 
fost elucidate în monografia autorilor Ia. 
Grosul și I. Budac [11]. Autorii, dând tri-
but formal concepției istorice oficiale din 
perioada respectivă privind exploatarea 
populației locale mai blândă, exercitată de 
către țarism, în comparație cu autoritățile 
otomane și cele locale până în anul 1812 
și chiar după [12], arată, totuși, unele date 
statistice care elucidează starea reală și ex-
ploatarea locuitorilor, povara economică 
enormă pusă pe seama populației locale și 
varietatea prestațiilor în favoarea armatei, 
mai cu seamă privitor la furnizarea mijloa-
celor de transport și încartiruirea ostașilor 
[13]. Monografia conține și tabele prețioase 
care arată situația financiară a Basarabiei, 
cu ajutorul cărora se poate deduce nivelul 
cheltuielilor militare în cadrul bugetului 
local și în comparație cu cel din imperiu în 
general. Totuși, cifrele prezentate de autori 
trebuie verificate și corectate, cu atât mai 
mult că unele cheltuieli în favoarea armatei 
făceau parte din articole civile sau erau ofe-
rite de către locuitori sub formă de donații 
și binefaceri, nefiind catalogate de statistica 
oficială.

Preocupările istoriografiei românești 
din perioada respectivă erau axate mai 
mult pe problemele generale ce țin de ro-
lul Basarabiei în cadrul Imperiului Rus. În 
acest context, putem menționa lucrările is-
toricului I. Nistor [14], care reprezintă, în 
fond, nu atât un studiu științific, cât con-
ceptul autorului asupra istoriei Basarabiei, 
privită în contextul relațiilor româno-so-
vietice, destul de tensionate, din perioada 
interbelică. În ceea ce ține de problema cer-
cetată, autorul menționează doar că țăranii 
sunt datori de ”…a plăti…bir și a răspun-
de havalele pământești …, precum pentru 
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cheltuielile oștilor acele după legiuiri hotă-
râte” [15].   

În istoriografia românească din perioa- 
da interbelică au apărut mai multe studii 
consacrate istoriei Basarabiei, dar chestiu-
nea referitoare la abordarea problemei lo-
gistice a armatei ruse nu a fost studiată în 
mod special. Din rândul acestor studii face 
parte și lucrarea istoricului A. Boldur [16]. 

Interesante sunt lucrările lui Gh. Bezvi-
coni [17], pline de date și fapte, prețioase 
pentru cititorul contemporan, în care auto-
rul, fără să pună problema elucidării rolu-
lui economic al Basarabiei în cadrul impe-
riului țarist, ne prezintă un tablou amplu al 
vieții cotidiene din Basarabia, relațiile per-
sonale între nobilimea locală și corpul de 
ofițeri, aspirațiile moldovenilor din rândul 
armatei ruse, utilizând pe larg materiale 
din arhivele din Chișinău, Moscova, Kiev, 
București, unele dintre care au dispărut în 
timpul celui de al Doilea Război Mondial. 
Ceea ce ține de studiul nostru, interesante 
sunt datele autorului privind cetățile Basa-
rabiei cu structura militară aferentă. 

Încercarea de a evalua costurile răz- 
boaielor purtate de români începând cu  
secolul al XIV-lea până în anul 1944, 
inclusiv războaiele ruso-turce, a fost întrep- 
rinsă de către istoricul român Mircea 
Mușat [18]. Conform calculelor autorului, 
expuse în anexa tabelului nr. 3, suma va-
lorilor materiale luate de ruși în perioada 
războaielor ruso-turce până în anul 1854 
din Muntenia și Moldova se ridică la cifra 
de 200 000 000 lei aur, sau 64 516 kg aur, 
fără a ține cont de exploatarea economică a 
Basarabiei anexate [19]. În ceea ce privește 
cifrele menționate, nu este până la urmă 
clară metodologia calculării sumelor re-
spective. După cum se pare, autorul s-a ba-
zat exclusiv pe documente deja introduse 
în cercuitul științific, adunând toate datele 
cunoscute, în pofida faptului că ele erau in-
complete și insuficiente și nu se bazau pe 

documente din arhivele armatei ruse, ajun-
gând în final la suma prezentată în articol. 
În realitate, sumele erau mult mai mari și 
erau alcătuite nu numai din dările directe, 
la care în fond și se referă autorul, dar și din 
cele indirecte, neluate în calcul, și în lipsa 
datelor privind Basarabia.      

Istoriografia contemporană, din anul 
1991 și până în prezent, în Federația Rusă 
se caracterizează prin interesul sporit față 
de istoria popoarelor care în trecut fă-
ceau parte din URSS și blocul sovietic. 
Acutizarea interesului își are explicația 
în renașterea aspirațiilor hegemonice în 
spațiul postsovietic și intereselor geostra-
tegice ale Federației Ruse în Europa de 
Sud-Est. Evidențierea rolului progresiv din 
trecut al statului rus în istoria unor regiuni, 
printre care și Basarabia, ar fi un pretext 
pentru impunerea aceluiași rol progresist 
în prezent. Totodată, în cercetarea diferi-
tor probleme de ordin istoric, istoriografia 
rusă postsovietică se bazează pe un amplu 
material documentar valorificat în ultimul 
timp și necunoscut până în prezent de către 
specialiști.

Lucrarea fundamentală în patru volume 
consacrată studierii istoriei serviciilor lo-
gistice și de aprovizionare a forțelor armate 
ale Rusiei în perioada secolelor XVIII – XX, 
pe lângă abordarea problemelor teoretice și 
practice ce țin de organizarea serviciului 
logistic în armată,  conține și pagini dedica-
te războaielor ruso-turce din perioada re-
spectivă. Cu regret, prezentarea materialu-
lui privind organizarea serviciului logistic 
în aceste războaie și poziția Basarabiei în 
contextul desfășurării operațiunilor mili-
tare este una nejustificat de mică, repetând 
în general afirmațiile istoriografiei ruse din 
perioada țaristă și celei sovietice [20]. 

Printre numeroșii cercetători ai siste-
mului logistic al armatei țariste din secolul 
al XIX-lea se află și A. Aranovici, care, în 
lucrările sale, studiază structura asigurării 
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logistice a armatei țariste în a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea – începutul secolului 
XX [21]. Totuși, autorul și-a limitat cerceta-
rea organelor logistice ale armatei cu activi-
tatea Direcției Principale a Intendenței (din 
1864), fiind total omisă problema aprovizi-
onării trupelor cu mijloace de transport și 
comunicații, provizii și furaje, încartiruirea 
militarilor și aprovizionarea lor cu lem-
ne, probleme care nu intrau în jurisdicția 
Direcției Intendenței, dar care făceau parte 
din sistemul logistic al armatei.  

Istoria serviciului de intendență al 
armatei țariste constituie preocupările 
științifice ale cercetătorului, colonel S. Ga-
vrilov [22], care abordează toate aspecte-
le ce țin de aprovizionarea și mentenanța 
bunurilor materiale ale armatei, începând 
cu organele centrale și până la companie. 
Autorul, în baza analizei campaniilor mi-
litare desfășurate de către armata țaristă în 
prima jumătate a sec. al XIX-lea, inclusiv 
în Moldova, Țara Românească și Transilva-
nia, arată și unele probleme specifice pen-
tru serviciul logistic din acea perioadă. Este 
subliniat faptul că, datorită situației preca-
re din economia țării, autoritățile țariste, 
începând cu anul 1815, pun accentul în 
domeniul aprovizionării trupelor pe au-
toaprovizionare și resursele locale, ceea ce 
contravine cerințelor Regulamentului din 
1716 al lui Petru cel Mare, document vala-
bil și în sec. al XIX-lea. În aceeași ordine de 
idei este prezentată și rezolvarea altei pro-
bleme acute pentru armata țaristă, și anu-
me transportarea bunurilor materiale de la 
depozitele centrale și ținutale spre trupe, 
problemă care a fost rezolvată simplu și efi-
cient prin utilizarea unităților de transport 
ale localnicilor. Către anii treizeci ai secolu-
lui al XIX-lea, erau înființate și unități mili-
tare speciale de transport, așa-zisele brigăzi 
ale trenului de luptă, dar este evident faptul 
că povara principală în transportarea bu-
nurilor materiale revenea populației civile.     

Încartiruirea trupelor în secolele XVIII –  
XIX pe timp de pace și război este studiată 
de către cercetătorul rus L. Iakovleva [23]. 
Autorul arată că încartiruirea obligatorie 
a militarilor era una dintre cele mai grele 
prestații impuse locuitorilor imperiului, 
fără ca ei se fie remunerați financiar din 
partea statului sau a locatarilor. Pe lângă 
oferirea gratuită a încăperilor pentru locu-
it, stăpânii erau obligați să ofere localnicilor 
săi și alte servicii, cum ar fi lemne pentru 
încălzirea încăperilor, lumânări pentru ilu-
minate, albituri, hrană suplimentară. Acest 
sistem anacronic de cazare a trupelor trep-
tat era înlocuit cu unul modern prin con-
struirea cazărmilor. Dar și în acest caz po-
vara principală a cheltuielilor era suportată 
de autoritățile locale impuse să constru-
iască cazărmi pe cont propriu, adică tot de 
către locuitori. Totuși, conform estimărilor 
autorului, către prima jumătate a secolului 
al XIX-lea, numai o treime din numărul to-
tal al efectivului era cazat în cazărmi, restul 
efectivului fiind ca și înainte cazat în casele 
locuitorilor.    

Un loc aparte în istoriografia rusă con-
temporană ocupă lucrarea cercetătorului  
I. Anțupov [24]. Studiind istoria și ac-
tivitatea oastei căzăcești dunărene, din 
componența căreia făceau parte și mulți 
moldoveni, autorul arată relațiile exis-
tente între populația civilă din Basarabia 
și cazaci, în mod special cu cazacii de pe 
Don, participarea cazacilor în acțiuni de 
represalii îndreptate împotriva populației 
civile. Totodată, reproșându-i, de pe poziții 
conservatoare, împăratului Alexandru II 
desființarea oastei dunărene, autorul face o 
concluzie că acest act era ”…unul greșit…, 
în locul lor fiind aduși cazaci din altele 
regiuni, …mai ales de pe Don” [25]. Tot-
odată, autorul falsifică unele momente din 
istoria oastei dunărene, arătând populari-
tatea acestei structuri paramilitare în rân-
durile populației, pe când situația reală era  
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diametral opusă. Documente istorice de-
monstrează că populația băștinașă igno-
ra toate încercările propagandistice ale 
autorităților ruse de a-i atrage în rândul 
căzăcimii [26].

Bazele teoretice ale unei abordări mo-
dernizate a postulatului sovietic, privind 
caracterul progresiv al anexării Basarabiei, 
abordare care se înscrie perfect în canoane-
le războiului ideologic hibrid, promovat de 
Federația Rusă, este expusă în lucrarea au-
torilor Andrei Kușco și Victor Tachi [27]. 
Simbolic este însuși faptul că opera autorilor 
apare în seria ”Historia Rossica/ окраины 
российской империи”, care promovează 
ideile neocoloniale. Sub paravanul de fum al 
frazelor științifice se distinge ideea principală 
că, după anexarea din 1812, Basarabia s-a in-
tegrat perfect în spațiul mental, politic și so-
cial al Imperiului Rus, integrare ruptă brutal 
în toamna anului 1918 din cauza”…rivalității 
ruso-române” [28]. Ceea ce ține de aspectele 
propuse pentru cercetare, autorii subliniază 
faptul că sarcina principală a autorităților 
ruse era ”construirea” instituțională a Basa-
rabiei în vederea exploatării resurselor de-
mografice, naturale, a poziției sale geografi-
ce, pentru a promova interesele sale politice 
și militare în regiune [29].            

După anul 1991, când istoricii din Repu-
blica Moldova s-au descătușat de dogmele 
marxiste, ei au întreprins o serie de cerce-
tări pentru a cunoaște trecutul real, obiec-
tiv, al Basarabiei. De domeniul propus pen-
tru cercetare s-a ocupat în mod tangențial 
istoricul Anton Moraru în lucrarea „Istoria 
românilor” [30]. Concentrându-și atenția 
mai mult asupra aspectului social, autorul 
numai schițează unele aspecte ce țin de 
exploatarea economică a Basarabiei în pe-
rioada de la anexare și până la reformele 
burgheze din a doua jumătate a secolului al 
XIX-lea, inclusiv prestațiile militare, care, 
după părearea sa, erau efectuate numai în 
timpul acțiunilor militare, și nu și pe timp 

de pace [31]. O situație identică este și în 
cazul lucrării „Istoria Basarabiei de la înce-
puturi până în 1998” [32], unde autorii se 
limitează la constatarea faptului exploatării 
regiunii de către autoritățile militare ruse, 
abuzurile săvârșite și indignarea populației 
locale.

Problema staționării trupelor ruse în 
Basarabia în perioada războiului ruso-turc 
din anii 1828 – 1829 a fost cercetată de că-
tre istoricul Igor Ojog [33].  

Unică în felul ei este lucrarea istoricului 
Alexei Agachi [34], consacrată în întregime 
studierii consecințelor ocupării militare a 
Principatelor Române de către armata rusă 
în perioada anilor 1806 – 1812. În premi-
eră, în cadrul istoriografiei române, sunt 
cercetate aspecte ce țin de aprovizionările 
armatei ruse impuse Principatului Moldo-
vei, inclusiv regiunea sa de est (Basarabia),  
și Munteniei, situația financiară din Prin-
cipate și consecințele dezastruoase pentru 
economiile lor. Aspectul inovativ al lucrării 
constă în elaborarea metodologiei studie-
rii problemei date pentru toți cercetători 
care și-au pus scopul înțelegerii procesu-
lui de exploatare economică a unei țări de 
către armată, atât în timp de război, cât și 
în timp de pace. Din totalitatea prestărilor 
acordate de către autoritățile locale, au fost 
evidențiate și catalogate anume acelea care 
țineau nemijlocit de aprovizionarea armatei 
ruse, valabile până la înfăptuirea reformei 
militare. Îndatoririle față de armată erau: 
aprovizionarea cu provizii și furaje, cu mij-
loace de transport și comunicații, materiale 
de construcție și forță de muncă, încartirui-
rea militarilor și aprovizionarea lor cu lem-
ne și lumânări și alte cheltuieli financiare.

Unele aspecte din tematica respectivă 
sunt investigate de către ilustrul cercetător 
Valentin Tomuleț. În colaborare cu cerce-
tătorul Natalia Timohin, autorul a studiat 
problema prestațiilor extraordinare impuse 
populației Basarabiei în timpul războaielor 
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ruso-turce din anii 1828 – 1829 și 1853 – 
1856 [35]. Bazându-se pe documentele 
de arhivă, cu date și cifre concrete, auto-
rii arată greutatea acestor prestații pentru 
populația regiunii. Totuși, ținem să remar-
căm faptul că, dacă în privința Războiului 
Crimeii aceste cifre sunt complete, atunci 
în privința războiului din 1828 – 1829 ele 
sunt incomplete și parțiale. În cercetare, 
consacrată studiului fenomenului protes-
telor și revendicărilor populației Basarabiei 
din anii 1812 – 1828, autorul dă o clasifica-
re a categoriilor și tipurilor de revendicări 
ale populației față de autoritățile oficiale 
ruse [36]. Analizând, cu lux de amănunte, 
toate cazurile de revolte și proteste, autorul 
distinge separat și cele care erau îndrep-
tate împotriva abuzurilor militarilor ruși, 
demonstrând și unele exemple concrete 
ale acestor abuzuri. În lucrarea sa funda-
mentală, cu caracter enciclopedic [37], au-
torul pune în discuție probleme ce țin de 
activitatea Comisiei pentru încartiruire din 
Chișinău [38], prestațiile populației regiu-
nii față de armata rusă, în special în tim-
pul Războiului Crimeii [39], amplasarea 
depozitelor alimentare militare [40], sis-
temul de încartiruire stabilit în Basarabia 
[41], protestele populației civile îndreptate 
împotriva abuzurilor militarilor în perioa-
da anilor 1812 – 1818 [42]. Totodată, este 
de menționat faptul că, dacă prestațiile de 
cărăușie și cele extraordinare, din timpul 
Războiului Crimeii, sunt analizate cu lux 
de amănunte, inclusiv costul serviciului re-
spectiv, atunci celelalte, cum ar fi reparația 
și întreținerea rețelei de drumuri, popduri, 
trecătorilor și cetăților, sunt numai numite, 
fiind omisă problema asigurării armatei cu 
furaje. Ceea ce ține de sistemul de încarti-
ruire, practicat atât în Basarabia, cât și pe 
întreg teritoriul Imperiului Rus, de către 
autoritățile militare, autorul menționează 
corect tipurile de încartiruire – extinsă (per- 
manentă) și îngustă (temporară).

Ceea ce ține de istoriografia occiden-
tală, ea nu s-a ocupat în mod special de 
studierea aspectelor economice ale exploa-
tării Basarabiei pentru întreținerea armatei 
ruse. Nedispunând de materiale documen-
tare originale, autorii abordează problema 
dată în mod fragmentar și declarativ, băzâ-
nu-se pe materialele documentare deja pu-
blicate. Din acest punct de vedere, putem 
menționa lucrarea lui R.W. Seton-Watson 
[43], care este, practic, un manual de isto-
rie a românilor din cele mai vechi timpuri 
până în 1918, însă problemele pur militare 
sunt privite din punct de vedere politic și 
diplomatic, și nu din cel profesional militar. 

Cartea istoricului contemporan ameri-
can Charles King [44] se înscrie în numărul 
lucrărilor occidentale cu un pronunțat ca-
racter compilativ. Nedispunând de materi-
al autentic documentar din secolul al XIX-
lea și neavând ca scop principal studierea 
relațiilor economice din regiune, autorul 
susține eronat teza că ”…din punct de ve-
dere economic, Basarabia era una din cele 
mai înapoiate provincii din partea euro-
peană a Rusiei” [45], în timp ce, în realitate, 
era o adevărată perlă economică în coroana 
imperiului țarist, capabilă să întrețină un 
întreg corp de armată. 

Unele aspecte privind rolul jucat de că-
tre unitățile militare ruse dislocate în Ba-
sarabia până în anul 1828 sunt abordate 
de istoricul american George F. Jewsbury 
[46]. Din start, autorul atrage atenția citi-
torului asupra faptului că opera sa este un 
studiu de caz privind problema teoretică a 
expansiunii imperiale, bazat pe experiența 
Basarabiei, și nu o lucrare clasică științifică 
în sensul strict ai cuvântului. Apreciind just 
că evenimentul din 1812 a fost o anexare 
clasică în urma unui război și înțelegerii în-
tre două mari puteri, autorul promovează 
în continuare ideea că anularea în 1828 a 
autonomiei Basarabiei a fost impusă de in- 
capacitatea nobilimii locale de a administra  
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regiunea oferită localnicilor cu mărinimie 
de către țarul Alexandru I. Partea cea mai 
slabă a lucrării constituie lipsa totală de 
documente originale din arhive, ceea ce a 
contribuit la formularea unor opinii ero-
nate, iar pe alocuri total greșite, ale auto-
rului, cum ar fi, de exemplu, afirmația că 
”…după anexarea Basarabiei la Rusia…, 
sarcina susținerii armatei a devenit mai 
ușoară pentru țărănime” [47]. Total lipsită 
de sens este și afirmația autorului precum 
că în Basarabia armata rusă, în perioada 
anilor 1812 – 1828, era lipsită de muniții, 
prost echipată și subfinanțată, iar ostașii 
erau întrebuințați la lucrări de recoltare 

în marile proprietăți și la alte asemenea 
munci [48]. Asemenea declarații sunt ve-
ridice pentru unitățile militare din cadrul 
așezărilor militare rurale înființate de către 
generalul Arakceev în sudul Rusiei, însă nu 
pentru trupele staționate în Basarabia, care 
constituiau o parte componentă a armatei 
a 2-a, considerată sperietoarea Europei, 
aflându-se într-o perfectă stare de luptă.

Rolul Basarabiei în mobilizarea și in- 
treținerea trupelor ruse în ajunul războ-
iului din 1853 – 1856 a fost studiat de  
P. Warner [49], J.S. Curtiss [50], Orlando 
Figes [51] și parțial în lucrări generale con-
sacrate istoriei Balcanilor [52].
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LUPTA INSTITUȚIILOR DE DREPT DIN BASARABIA  
CU FENOMENUL CONTRABANDEI

Artur LEȘCU1 

STRUGGLE OF THE LAW INSTITUTIONS WITH THE CONTRABAND  
PHENOMENON IN BASARABIA

This article is devoted to an aspect of the activity of police – a law organ in Tsarist’s Russia, 
which was also established in Bessarabia since 1812. The author has demonstrated the 

structure and police work methods in Bessarabia which struggled with the contraband phe-
nomenon.

Keywords: Basarabia, Russian Empire, fronture, civil tribunal, criminal tribunal, hidden, cri-
me investigation bodies, contraband, cordon, customs, police, ambush, Prut, control.

1   Artur LEȘCU, drd, asist. unuiv., Universitatea de Stat de Educație Fizică și Sport

Stagnarea economică, cauzată de mul- 
tiplele războaie duse de Rusia, făceau 

din această țară o piață de marfă profitabi-
lă pentru țările europene industrializate. 
Rămânerea tot mai accentuată în urmă a 
economiei Rusiei față de țările dezvoltate 
europene a impulsionat promovarea unor 
reforme și necesitatea unei înviorări econo-
mice a acestei țări. Avântul economic din 
prima jumătate a secolului al XIX-lea a ge-
nerat în societatea rusă speranța depășirii, 
în scurt timp, a decalajului economic în ra- 
port cu țările puternic dezvoltate și aspirația 
de a deveni un lider mondial. În opinia 
guvernanților ruși, unul dintre impedi-
mentele  care frâna dezvoltarea economică 
era contrabanda masivă cu produse indus-
triale europene, care depășeau prin calita-
te și preț cele similare de origine rusească, 
ceea ce făcea producția locală neprofitabilă. 
Reieșind din considerentele enunțate mai 
sus, lupta cu contrabanda și contrabandiștii 
a devenit o sarcină primordială a sistemului 
punitiv și judecătoresc din Imperiul Rus. 

Datorită condițiilor istorice, nivelului 
relativ scăzut al dezvoltării economice, fe-
nomenul contrabandei în Rusia avea un 
caracter constant. Conform estimărilor 
specialiștilor din domeniul finanțelor pu-

blice de epocă, datorită măsurilor luate îm-
potriva contrabandei, surplusul venitului 
vamal, în perioada anilor 1823 – 1843, a 
alcătuit 200 676 761 de ruble sau 100 % din 
venitul vamal, în general [1]. Despre am-
ploarea contrabandei ne mărturisește faptul 
că în lupta cu contrabandiștii, începând cu 
anul 1834, au fost antrenate și unitățile de 
artilerie, acțiunile transformându-se în ve-
ritabile operațiuni militare. Numai într-o 
perioadă de 7 ani (1849 – 1855), la frontie-
rele vestice ale imperiului au avut loc 691 ca-
zuri de contrabandă, fiind reținuți 10 822 de 
contrabandiști și confiscată marfă în sumă 
de 1  511 045 ruble și 31 copeici [2]. Pen-
tru a curma fenomenul tot mai răspândit al 
contrabandei, supravegherea hotarelor de 
vest ale imperiului era încredințată trupe-
lor de cazaci, ajutorați de serviciul vamal 
civil. Ineficacitatea regimentelor de cazaci, 
în încercarea de a pune capăt contrabandei, 
a condus la aceea că cazacii au fost excluși 
de la paza frontierei de stat, obligațiunea 
respectivă revenind corpului de pază va-
mală. Începând cu anul 1823, acestui corp 
i-a fost conferită o structură militară, ca, la  
5 august 1827, să fie transformat în corpul 
de grăniceri de pază vamală, iar din 1832, 
pur și simplu – în corp de grăniceri.
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Basarabia, provincie de frontieră, a de-
venit unul dintre principalele centre de 
tranzit al contrabandei în interiorul im-
periului. Ca și în altele sectoare de fron-
tieră, paza hotarelor încredințată celor 5 
regimente de cazaci s-a dovedit a fi inefi-
cientă. Tendința generală pe întreaga țară 
era aceea că, în foarte multe cazuri, înșiși 
cazacii participau în mod activ la trans-
portarea contrabandei sau abuzau de îm-
puternicirile lor, instrumentând cazuri de 
contrabandă pentru a estorca bani din lo-
calnici în vederea închiderii dosarelor de 
urmărire penală. În Basarabia, cu astfel de 
fărădelegi, era renumit regimentul nr. 2 al 
cazacilor din Orenburg, cu sediul statu-
lui-major în satul Dinăuți. Astfel, în vara 
anului 1813, sub amenințarea armelor, ca-
zacii, zilnic, luau cu forța de la săteni câte 
2-3 miei. Încredințat în sine, în lipsa unui 
control eficient din partea superiorilor, 
sutașul  acestui regiment, Șarapov, a impus, 
în mod abuziv, o taxă ilegală de 2 cervoneți 
pentru adăparea animalelor. Fărădelegi-
le și nedreptățile față de acești oameni au 
ajuns la apogeu în timpul sărbătoririi zi-
lei sfinților Petru și Pavel. Prezentându-se 
la stână, cazacii au cerut ostentativ de la 
ciobani miei. Cuțitul răbdării a ajuns la os 
și ciobanii au refuzat cererea, fiind luați 
la bătaie. Bătuți cu bestialitate, trei dintre 
ciobani s-au aruncat în apele Prutului, tre-
când în înot în Moldova, dintre care unul 
s-a înecat. A doua zi, cazacii s-au întors la 
stână, snopind în bătaie pe cei rămași, în 
urma căreia unul a decedat. Teama de a fi 
descoperită omuciderea a două persoa-
ne i-a determinat pe cazaci să întreprindă 
niște măsuri urgente în vederea ascunderii 
faptelor lor, pentru care ei puteau fi trași 
la răspundere penală. Pentru a ieși basma 
curată, cazacii au înscenat demascarea unei 
presupuse tentative de trecere frauduloasă 
a frontierei de stat. Venind la crâșma din 
Valea Mare, unde ciobanii luau masa, caza-

cii i-au învinuit pe ei că vor să treacă ilegal 
Prutul, i-au arestat pe toți ciobanii, închi-
zându-i într-un beci, unde acești oameni 
nenorociți au petrecut ilegal 2 luni de zile, 
ascunși de autoritățile locale. Bineînțeles că 
toate animalele lor au fost confiscate de ca-
zaci, sau, mai bine zis, au fost luate cu de-a 
sila. Toate cele 2 000 de oi, 20 de boi, 47 
vaci și un cal au fost vândute la un preț de 1 
leu și 10 parale pentru o oaie și 30 lei pen-
tru un bou sau o vacă. Banii acumulați au 
fost împărțiți între complici. 

În anii imediat următori, contrabanda, 
ca fenomen social, era destul de sporadică. 
Transferarea liniei vamale de pe Nistru la 
Prut, restructurările frecvente ale organe-
lor vamale și grănicerești, toate aceste as-
pecte generau toleranța autorităților locale 
față de contrabandiști. În anii 1828-29 au 
fost înregistrate 4 cazuri de contraban-
dă, în care au fost implicați Leiba Simho-
vici, Revca Moscovici, Hanna Mincovici 
și Ela Beșamovici, fapt pentru care au fost 
amendați cu 412 ruble și 74 copeici de ar-
gint [3]. În anul 1831 a fost înregistrat un 
caz de contrabandă, când, în luna februarie 
a acelui an, șeful poliției din Bălți, maiorul 
Iosif Tîski, a găsit, ocazional, la Isaac Stal-
per un lot de contrabandă. Poate nici acest 
caz nu ar figura în statisticile timpului ale 
Basarabiei, dacă sus-numitul contrabandist 
nu l-ar fi acuzat pe porucicul Kalinovski 
că ultimul îi însușise banii săi în timpul 
perchiziției. Pe cazul dat a fost întreprinsă 
o anchetă de serviciu, care a constatat că 
Isaac Stalper l-a bârfit pe ofițerul poliției 
din Bălți, fapt pentru care el a și fost tras 
la răspundere judiciară [4]. În anul 1834 a 
fost înregistrat numai un caz de contraban-
dă, de către vameșii din Sculeni, când a fost 
reținut locuitorul târgului Călărași Moșca 
Bercovici, fapt pentru care a fost amendat 
cu 609 ruble și 52 copeici de argint [5]. În 
anul următor a fost înregistrat tot un caz de 
contrabandă, identificat la un croitor din 
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Hotin – Gherșca Leizerovici, lotul fiind con-
fiscat și transferat la vama din Noua Suliță 
[6]. Pe parcursul întregului an 1837 a fost în-
registrat un singur caz de contrabandă, când, 
la 10 martie, a fost reținut în Corestăuți lo-
cuitorul târgului Otaci, Goldenberg, dar tot 
atunci eliberat și pedepsit cu plata amenzii 
în folosul statului pentru marfa transportată 
ilegal pe teritoriul Rusiei [7]. Mult mai frec-
vente cazuri de acest fel au fost înregistrate 
în anii următori, mai cu seamă în 1842, dar 
nici atunci numărul lor nu era foarte mare, 
ca să putem vorbi de ele ca de un fenomen 
social. La 30 iunie 1842 a fost reținut con-
trabandistul Avraam Traighermann, din 
Hotin, cu un lot de marfă, fapt pentru care 
a fost amendat cu 581 ruble 71 copeici de 
argint [8]. La 7 septembrie 1842, angajatul 
vamal Pascra și locuitorul localității Noua 
Suliță Vasile Stavăr au reținut cu un lot de 
marfă industrială, de proveniență străină, pe 
Ițcu și Revca Adlerovici [9]. 

Fenomenul respectiv s-a intensificat în  
regiune în cea de-a doua jumătate a seco- 
lului al XIX-lea. Profitând de situația in- 
ternațională destul de tensionată, mai ales  
în Peninsula Balcanică, asociații de con- 
trabandiști se uneau în grupuri mari și,  
datorită protecției din partea unor repre- 
zentanți ai autorităților locale, săvârșeau 
nestingherit afacerile lor dubioase, ata-
când, uneori, chiar și unitățile de grăni-
ceri. Semnificativ din acest punct de vedere 
este cazul din 12 septembrie 1851, când 
șeful regiunii vamale Sculeni, consilie-
rul de stat Bezobrazov, după ce a aflat de 
la agentura sa secretă că în Briceni se află 
un depozit ilegal de contrabandă, a trimis 
acolo un detașament de grăniceri, în frunte 
cu porucicul Bogușevschi [10]. Sosind, în 
noaptea de 12 septembrie, cu 30 de ostași 
la fața locului, porucicul a înconjurat pre-
supusul loc de depozitare a contrabandei și 
s-a adresat către autoritățile locale pentru 
oferirea martorilor în vederea efectuării se-

chestrului. Spre surprinderea sa, asesorul 
serviciului vamal Sosnițchi, la aflarea vestei 
despre percheziție, a părăsit localitatea, iar 
autoritățile ocolului, în persoana asesoru-
lui Tanschi, au refuzat să-i acorde ajutor 
sub pretextul că oficialul nu are prescripție 
din partea judecătoriei sau a ispravnicului, 
pentru a executa percheziția. Până când 
oficialii își clarificau relațiile, localnicii au 
început nimicirea mărfii, iar mai târziu, 
adunându-se într-un grup masiv de 500 de 
oameni, au atacat detașamentul grăniceri-
lor, care păzea casa lui Solotcovschi, pre-
supusul depozit de contrabandă. În urma 
acestui atac, porucicul Bogușevschi a fost 
contuzionat și și-a pierdut cunoștința. Nu-
mai acest fapt l-a determinat pe asesorul 
Tanschi să acționeze mai energic și activ. 
Mobilizând poliția din târg, a perchiziționat 
5 case, unde au fost găsite 14 loturi cu mar-
fă străină, 6 saci cu ceai și un lot de cărți 
interzise pentru difuzare în Rusia. Paralel, 
localnicii continuau distrugerea mărfii de 
contrabandă. Numai după ce și-a revenit în 
fire porucicul Bogușevschi, care a trimis un 
curier după ajutor locotenent-colonelului 
Grekov, comandantul regimentului nr. 48 
al cazacilor de pe Don, situația a fost luată 
sub control [11]. A doua zi, situația prac-
tic s-a repetat, numai că, de data aceasta, 
în localitatea Secureni, unde rabinul local, 
însoțit de 200 de persoane, a împiedicat că-
pitanului Platiev desfășurarea perchiziției 
și confiscarea mărfii [12]. 

La 8 martie 1856, porucicul Doilidov, 
locțiitor al supraveghetorului pazei de 
frontieră din brigada Sculeni, a primit de 
la agentura secretă, infiltrată în societatea 
contrabandiștilor, informația că un grup de 
infractori vor urma sa traverseze frontiera 
de stat cu marfă provenită din Austria. În 
seara zilei respective, aflându-se în ambus-
cadă, ofițerul a observat un grup de oa-
meni călare, în număr de 15 persoane, care 
treceau în mod ilegal hotarul imperiului.  
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Fiind atacați de către militari, infractorii 
s-au retras, la o distanță de 10 verste, unde 
s-au regrupat și, înarmându-se cu niște 
bâte mari, i-au contraatacat pe grăniceri. 
Numai focul din pistolul personal deschis 
de către porucicul Doilidov, în urmă căruia 
a fost rănit un contrabandist, a oprit îna-
intarea lor, ei retrăgându-se din nou spre 
Austria. Retragerea contrabandiștilor nu a 
pus capăt ciocnirii, deoarece ei, din nou, 
au trecut la atac, rănind grav, în regiunea 
capului, pe ostașul de rând Gorbarenko. 
Pentru a opri înaintarea infractorilor în 
adâncul teritoriului, unde ei s-ar fi dizol-
vat printre localnici, porucicul Doilidov a 
deschis focul asupra lor, iar grănicerii i-au 
lovit cu săbii. Pentru a scăpa basma cura-
tă, contrabandiștii au lăsat loturi cu marfă 
și s-au retras înapoi, pe teritoriul austriac, 
însă, pe timpul urmării, a fost capturat un 
membru al acestui grup, care s-a dovedit 
a fi locuitorul orașului Hotin Borșcevski 
[13]. În urma confruntării, a fost confiscată 
marfa de contrabandă, în valoare de 1 062 
ruble, fapt pentru care porucicul Doilidov a 
fost decorat cu ordinul Sf. Stanislav, cl. 3 cu 
spade, fapt destul de rar întâlnit la grăniceri 
pe timp de pace [14].     

Majoritatea membrilor grupărilor cri-
minale de contrabandiști erau cetățeni ruși, 
care practicau respectiva activitate, în cele 
mai multe cazuri, din motive economice. 
Acestei categorii aparținea și Vasilie Mel-
nic, cu frații săi, din satul Șișcăuți, ținutul 
Hotin. La 26 decembrie 1852, în jurul orei 
18.00, ștab-căpitanul Koliadinski, însoțit de 
10 ostași, a înconjurat casa fraților Melnic, 
în care, după unele bănuieli, era depozitată 
o partidă mare de contrabandă. Observând 
pe militari, frații au început să scoată din 
casă saci cu marfă, iar pe ostașii care au 
încercat să-i oprească, i-au luat la pumni. 
Văzând că subalternii săi sunt agresați și 
bătuți de civili, ștab-căpitanul Koliadinski 
a ordonat deschiderea focului de avertis-

ment, fapt care l-a înfuriat pe Vasile Mel-
nic. Observând, în apropierea sa, un alt 
ofițer, porucicul Golubov, frații l-au atacat, 
au smuls de pe dânsul mantaua și sabia, lo-
vindu-l de mai multe ori cu măciuca în re-
giunea capului. Numai intervenția promp-
tă a ștab-căpitanului Koliadinski i-a salvat 
viața. Totuși, în urma atacului furibund 
al fraților, detașamentul militar s-a retras 
spre centrul satului, unde a și fost salvat de 
intervenția ostașilor unui regiment regulat 
de infanterie încartiruit în sat [15]. 

Un caz aparte îl constituie și cel al su-
pusului rus Vasilie Parcanean, originar din 
satul Cotul Morii. Acest personaj, la prima 
vedere, un simplu țăran, era, de fapt, un 
contrabandist experimentat, care timp de 
12 ani fugise în Principatul Moldovei, fiind 
acuzat de tâlhărie, de unde gestiona o filieră 
de contrabandă. Întorcându-se, după mai 
mulți ani de absență, acasă, a fost reținut 
și pus sub arest, la Nisporeni. Profitând de 
neglijența autorităților locale, a evadat și 
s-a ascuns în satul natal. La 15 februarie 
1879, apariția sa a fost denunțată de către 
localnici comandantului detașamentului 
de grăniceri din Nemțeni, căpitanul Sce-
tin, care, împreună cu vahmistrul Deduha, 
ostașii Zavgorodski și Nesterov au încer-
cuit casa unde se ascundea, reținându-l, 
în cele din urmă, fapt pentru care ofițerul 
a primit mulțumire din partea ministrului 
de finanțe, iar ostașii săi – o primă de 10 ru-
ble fiecare [16]. Totuși, erau și unele cazuri 
când pe această cale înaintau și din moti-
ve politice. Din acest punct de vedere se 
evidențiază un caz excepțional, unic în felul 
său, pe întreg teritoriul Rusiei. La 19 mar-
tie 1858, un grup de persoane de confesie 
mozaică s-a adunat pe malul moldovenesc 
al râului Prut, vizavi de localitatea Sculeni 
și au început convorbirile cu un alt grup de 
persoane, de aceeași confesie, de pe malul 
stâng al râului. Aflat în patrulare, santinela 
pazei de frontieră Ogarkov, considerând că 
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astfel de convorbiri periclitează securitatea 
frontierei și nu este admisibilă, conform 
legislației în vigoare, a interzis respectiva 
întâlnire, menționând că pentru astfel de 
convorbiri și întâlniri există un loc special 
amenajat. Ambele grupuri au refuzat să se 
conformeze ordinului santinelei, luându-l 
pe Ogarkov în derâdere, numindu-l în fel 
și chip pe parcursul a două ore. Aflat sub 
o presiune psihologică dură, ostașul i-a so-
mat, amenințându-i cu deschiderea focului 
în caz de nesupunere. Somația numai i-a 
ațâțat pe cei prezenți, care au trecut  de la 
persoana ostașului la ruși în general. Din 
grupul prezent se evidenția o persoană care, 
după cum s-a constatat ulterior, era locuito-
rul Basarabiei și, deci, cetățean rus, fugit în 
Principatul Moldovei. Numita persoană s-a 
apropiat pe marginea malului ca să fie auzit 
mai bine de ostași și a început cu cuvinte 
puțin măgulitoare pentru urechile santine-
lei să critice ordonanțe și legile guvernului 
rus, a luat în derâdere credința creștină, ca 
la final să atingă în același ton batjocoritor 
și persoana împăratului tuturor rușilor, cu-
vinte care au stârnit aplauze și aprobări din 
partea celor două grupuri aflate pe ambele 
maluri ale Prutului. Aflat în culmea dis-
perării și nefiind în stare să răspundă cu 
argumente logice la învinuirile prezentate, 
Ogarkov a tras în rebelul vorbitor, aflat pe 
teritoriul altui stat, rănindu-l mortal. Des-
pre cele întâmplate, ostașul a raportat su-
periorilor săi. Incidentul de la frontieră a 
obținut o conotație internațională. Pentru 
a mușamaliza cazul, prin ordinul guverna-
torului general al Novorosiei și Basarabiei, 
ostașul a fost arestat [17]. 

Un loc important în șirul produselor 
aduse ilegal în Rusia îl ocupa ceaiul, bău-
tura tonică principală din imperiu. La înce-
putul lunii iulie 1858, ispravnicul ținutului 
Chișinău, Sinescu, a obținut de la agentura 
secretă informația precum că se așteaptă 
sosirea în ținut a unui lot mare de contra-

bandă. Imediat, la primirea informației, 
Sinescu, ajutat de către consilierul Konci-
alovski și țăranii din satul Buțeni – Vasile 
Gonța, Andrei Plăcintă, Manolache Tânci 
și locuitorul localității Hâncești, Luca De-
liu, a organizat o ambuscadă pe traseul 
Hâncești–Chișinău [18]. În zorile zilei de  
15 iulie 1858, grupul sus-numit, la o 
distanță de 4 verste de Hâncești, a remar-
cat o căruță cu marfă, însoțită de un cărăuș 
care, la apariția lor, a luat-o la fugă în pă-
dure, unde urmele sale s-au pierdut. La fața 
locului, în căruță, au fost găsiți doi saci cu 
ceai, sigilați cu stema Principatului Moldo-
vei [19]. Următoarea tranșă de contrabandă 
a avut loc în noaptea de 17 iulie, când trans-
portul, alcătuit din 3 care, a fost interceptat 
la Ialoveni. Și în acest caz, însoțitorii carelor, 
profitând de întuneric și cunoscând foarte 
bine zona, au evitat arestul, dispărând în 
bezna nopții. Aceștia au abandonat o captu-
ră importantă pentru grăniceri, în mâinile 
oficialilor au rămas 14 saci cu marfă de con-
trabandă – 12 cu ceai și 2 cu manufactură. 
În aceeași noapte, la o distanță de 7 verste 
de la Hâncești, pe direcția Prutului, în stive 
de fân, a fost descoperită o ascunzătoare, în 
care se păstrau 18 saci, dintre care – 12 cu 
ceai și 6 – cu marfă de manufactură [20]. În 
total, a fost confiscată o marfă cu o greutate 
de peste 41 puduri, în sumă de 319 ruble și 
24 copeici de argint [21], toată fiind predată 
organelor vamale din Leova [22].       

Toate eforturile întreprinse de către 
autorități de a opri contrabanda în re-
giune prin arestări și intentarea dosa-
relor penale se stopau de inventivitatea 
contrabandiștilor locali, care nu se lăsau 
prinși și în cele mai multe cazuri îi lăsau pe 
oficiali cu buzele umflate. Operațiunile de 
trecere a mărfii de contrabandă  erau pla-
nificate în așa mod încât, chiar dacă erau 
prinși în flagrant, aveau întotdeauna un 
alibi de fier  pentru a scăpa basma curată. 
Astfel, la 25 decembrie 1848 comandantul 
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detașamentului serviciului de grăniceri 
din Lipcani, porucicul Mâșinski, a obser-
vat cum locuitorul satului Criva Gheorghe 
David a trecut fraudulos hotarul imperiu-
lui între pichetele nr. 15 și 16, în direcția 
Principatului Moldovei, de unde s-a întors 
în aceeași zi cu un butoi cu rom, pe care l-a 
ascuns în fântâna de lângă casa sa. Luân-
du-l în calitate de martor pe primarul sa-
tului Mihail Ganciur, porucicul a efectuat 
percheziția fântânii, unde a și găsit butoiul 
cu rom. La interogatoriu, Gheorghe David, 
nefiind prins de mână în timpul depozitării 
butoiului în fântână a negat categoric pro-
prietatea sa asupra obiectului găsit, adău-
gând că la fântâna sa tot satul adapă vitele 
și de aceea oricine ar putea ascunde acolo 
butoiul cu rom [23]. Cu eșec s-a soldat și 
tentativa de a-l învinui în contrabandă de 
sare pe țăranul satului Cârpaci, Andronic 
Magaldan. Având informația de la agentura 
din sat că Andronic Magaldan se ocupă cu 
transportarea contrabandei, șeful patrulei 
ecvestre de grăniceri Somolenco, în ziua de 
27 ianuarie 1849, l-a reținut pe țăran, care 
se îndrepta cu carul cu boi spre satul Brân-
zeni, având ca pasager pe Elena Danilov. În 
urma perchiziției au fost depistate 5 bucăți 
de sare, ascunse în car sub fân. Imediat 
mijlocul de transport împreună cu marfa 
au fost sechestrate, iar stăpânul și pasagera 
au fost însoțiți la șeful postului vamal Ku-
likov. La interogatoriu, revenind din șocul 
inițial, Andronic Magaldan a arătat că în 
dimineața acelei zi conimțise s-o ducă pe 
Elena Danilov la Brânzeni. Pe traseu a ob-
servat un stog de fân abandonat și boii fiind 
flămânzi, a început să-l urce în car, unde a 
și găsit 5 bucăți de sare. Fiind un cetățean 
supus, a hotărât să întoarcă imediat carul 
spre sat ca să anunțe poliția locală despre 
cele întâmplate, însă exact în acel moment 
a și apărut grănicerul Somolenco, care l-a 
învinuit în contrabandă. În cadrul anchetei 
ulterioare, întreg satul a arătat că, la ieșirea 

din localitate, carul lui Andronic Magaldan 
era gol și nu era încărcat cu fân și sare [24]. 

În linii generale, metodele de apărare 
ale contrabandiștilor nu abundau de origi-
nalitate, însă erau simple și eficace – refu-
zul categoric al tuturor învinuirilor în cazul 
când nu erau reținuți în flagrant. Așadar, 
la 10 martie 1849, maiorul Arțibașev, co-
mandantul postului din Sculeni, a reținut 
familia – Musteață, Vasile, Ioana și fiica lor 
Elena, învinuiți toți trei de contrabandă, 
deoarece în podul casei lor a fost identifi-
cat un lot mare de marfă, de proveniență 
străină, și anume: stofă colorată – 14 bucăți, 
stambă colorată – 18 bucăți, stambă albă – 
3 bucăți, batiste din hârtie – 5 bucăți, ba-
tiste din lână – 18 bucăți. La interogatoriu, 
Vasile Musteață a refuzat categoric să re-
cunoască implicarea sa în această afacere, 
susținând că nu știa absolut nimic despre 
marfa din podul propriei sale case. Soția 
sa, Ioana Mustață, a arătat că ea accepta-
se depozitarea unor lucruri personale ale 
învățătorului din Stâncăuți, numele căruia 
nu-l cunoștea și, cu atât mai mult, nefiind 
la curent în legătură cu conținutul acestora 
[25]. Negau, de asemenea, categoric faptul 
trecerii ilegale a Prutului cu 4 saci cu sare 
găsiți aruncați pe malul râului și locuitorii 
satului Vancicăuți, Gheorghe Lupul și Ghe-
orghe Mandatiev, reținuți la 24 februarie 
1849. La toate învinuirile adresate lor de 
către autorități aceștia răspundeau că nu 
fuseseră reținuți la fața locului, ci ridicați în 
casele lor unde dormeau, fapt confirmat de 
către soldații încartiruiți în casele lor [26].   

În unele cazuri, acuzații treceau în con-
traofensivă, transformându-se în acuzatori, 
învinuind autoritățile militare de instru-
mentarea artificială a dosarelor. De o ase-
menea manieră a acționat locuitorul satu-
lui Vancicăuți Andrei Nantoi, prins în fla-
grant pe malul Prutului, reținut și învinuit, 
la 9 mai 1849, de transportarea ilicită de 
peste Prut a unui segment de stofă, a unui  
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segment de camlet negru, a unui segment 
de pânză albă, a unui segment de stambă 
albastră, a unui pachet de ceai, a unei bucați 
de sare și două capete de zahăr. La toa-
te acuzațiile organelor de anchetă Andrei 
Nantoi răspundea ferm că nu are de a face 
cu aceste obiecte, noaptea a dormit acasă, 
iar în dimineața zilei de 9 mai s-a pornit cu 
un sac de porumb la moara din sat, situată 
pe malul Prutului. Lăsând sacul la moară, 
s-a pornit în sat, către casa țăranului Buzol, 
care îi datora o sumă oarecare de bani, însă, 
pe drum, a fost reținut de către 2 grăniceri, 
care l-au învinuit de trecerea frauduloasă a 
frontierei. În continuare, ei l-au dus într-
un tufiș, unde l-au găsit pe un alt țăran, 
Ion Nagalachi, care strângea niște buru-
ieni pentru hrana animalelor, pe care l-au 
și reținut și în fața celor doi au extras din 
nisip un lot de marfă, atribuind fără nici un 
temei transportarea ei lui A. Nantoi [27].

Firește că, în toate cazurile de învinu-
ire aduse de localnici privind abuzurile 
săvârșite de către grăniceri, autoritățile 
țariste luau apărarea grănicerilor, scutind 
pe ultimii de pedepse și mustrări. Totuși, a 
avut loc și un caz unic în istoria relațiilor 
dintre populația civilă și grăniceri, când fă-
rădelegile săvârșite de ultimii erau atât de 
evidente, încât autoritățile au fost în impo-
sibilitatea de a mușamaliza situația. Astfel, 
la 17 februarie 1850, efectivului unui pichet 
de grăniceri, în frunte cu șeful postului va-
mal Garagulin, li s-a năzărit în ceața acelei 
dimineți că un grup, alcătuit din 10 persoa-
ne, treceau în mod ilegal frontiera de stat 
și se îndreaptau spre localitatea Costești, 
ținutul Iași. Este greu de aflat care era ci-
fra exactă a celor care au trecut Prutul sau 
dacă, în general, exista acel grup, deoarece 
întregul efectiv de grăniceri era beat, ceea 
ce nu l-a încurcat pe Garagulin să ordo-
ne înaintarea spre Costești și efectuarea 
perchizițiilor în căutarea contrabandei. 
Intrând în sat ca o hoardă de tătari, ei au 

înconjurat casa văduvei lui Gheordiștean și, 
fără un act legal, au început perchiziția. La 
momentul dat, în casă se afla numai fiica 
cea mică a văduvei, care, neînțelegând ce se 
petrece, a început să strige și să cheme pe 
cineva în ajutor. La strigătele disperate ale 
fetei au venit în fugă doi frați ai săi, care au 
intrat în conflict cu militarii. Sub influența 
băuturii, unul din ostași, Kolesnik, a des-
chis focul asupra unui frate, rănindu-l în 
coapsa stângă. Focul tras numai i-a zădărât 
pe ostași, care, observând că din cauza gă-
lăgiei pe stradă se adună lume, s-au năpustit 
asupra oamenilor, luându-i pe toți la băta-
ie, fără deosebire, fie el bărbat sau femeie. 
Imediat, s-a încins o bătaie generală, cu 
folosirea bâtelor, măciucilor și altor obiecte 
contondente. În toiul confruntării cu săte-
nii, ostașii Stepanov și Vasiliev au mai tras 
încă o dată în direcția femeilor care fugeau 
înspăimântate spre casele lor. Cazul a deve-
nit cunoscut nu numai în Basarabia, dar a 
ajuns să fie cunoscut de Nicolai I, care a or-
donat desfășurarea unei anchete imparțiale 
și obiective. În timpul desfășurării cercetării 
pe cazul dat, vinovații încercau din răspu-
teri se încurce faptele, inducând în eroare 
anchetatorii. Inițial, șeful postului, Garagu-
lin, a mărturisit că accidentul a avut loc pe 
data de 15 februarie și nu pe 17 februarie, 
cum era în realitate, apoi tot el a arătat că 
locuitorul satului, Gheordiștean, a fost rănit 
pe data de 19 februarie și nu în ziua când 
s-a produs incidentul, pereclitând cu aceste 
mărturii contradictorii desfășurarea nor-
mală a anchetei. Cât privește pe ostașii Ko-
lesnik, Stepanov și Vasiliev, ei în general ne-
gau categoric faptul deschiderii focului în-
dreptat spre oameni, afirmând că împușcau 
în aer și nu pot explica cum a fost rănit 
Gheordiștean [28]. În final, putem afirma că 
muntele a născut un șoarece, deoarece, prin 
ordinul ministrului de finanțe, șeful postu-
lui, Garagulin, a fost transferat la o funcție 
inferioară, iar ostașii Kolesnik, Stepanov și 
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Vasiliev au fost pedepsiți disciplinar [29]. 
În pofida pedepsirii destul de blânde a 
făptașilor, putem totuși afirma că acest caz 
a fost unicul când reprezentanții serviciului 
de grăniceri fuseseră pedepsiți pentru abuz 
de putere față de populația locală.                                          

În general, contrabanda era combătută 
destul de ineficient, autoritățile de rigoare 
cu greu făceau față acestui fenomen social. 
Statistica privind fenomenul respectiv este 
una incompletă, vagă și nu acoperă întreaga 
perioadă a aflării Basarabiei în componența 
Imperiului Rus. Dar și din ceea ce avem 
putem deduce unele concluzii din acest 
punct de vedere. Așadar, în anul 1849, când 
au fost înregistrate 181 cazuri de contra-

bandă, persoanele reținute în flagrant, au 
fost înregistrate doar 13 cazuri, ceea ce în-
seamnă aproximativ 7 % din infracțiunile 
depistate. Un tablou similar fusese atestat 
și în anul 1854, când, din cele 55 de cazuri 
de infracțiuni de contrabandă, infractorii, 
reținuți în flagrant, au fost documentate 
doar 4 cazuri, ceea ce constituie aproxi-
mativ 7 % din numărul de cazuri. În anul 
1858 au fost inițiate 8 anchete referitoare la 
contrabanda, ceea ce constituie un procent 
extrem de redus [30]. Sugestivă este și lista 
obiectelor trecute ilegal în Rusia, prezenta-
te în tabelul alăturat, care atestă destul de 
semnificativ nivelul de dezvoltare econo-
mică a țării.

Tabelul 1. Lista mărfii de contrabandă confiscate [31] 
Nr. 
d/o Denumirea 1849 1854

1. Stambă 932 bucăți 231 bucăți
2. Basmale și batiste 566 211
3. Hârtie de scris 226 baloturi -
4. Sare 44 saci

136 bucăți

4 saci

12 bucăți
5. Camlot (stofă groasă din lână sau păr de capră) 181 bucăți 22 bucăți
6. Ceai 79 baloturi 16 baloturi
7. Stofă din lână 78 bucăți 23 bucăți
8. Zahăr 72 bucăți 3 bucăți
9. Stofă din rapiță 63 bucăți 5 bucăți

10. Pânză de in 48 bucăți 6 bucăți
11. Pânză de in american 14 bucăți 2 bucăți
12. Percal 54 bucăți 13 bucăți
13. Cai 22 -
14. Perne 17 3
15. Lastic (un soi de stofă utilizată pentru căptușeală) 16 bucăți 7 bucăți
16. Papuci 12 perechi -
17. Linguri - 12
18. Furculițe - 12
18. Cuvertură 11 bucăți -
19. Flanelă 10 1
20. Pahare 8 -
21. Izmene 7 1
22. Fețe de masă 7 1
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23. Cărți redactate în limba idiș 6 bucăți 2 bucăți
24. Păhărele 6 -
25. Boi 6 -
26. Cearșafuri 6 -
27. Căciuli 6 -
28. Sfeșnice 6 -
29. Muselină 6 -
30. Centuri 6 -
31. Cămeși 5 1
32. Ceainice 5 -
33. Volan de tul 5 cutii -
34. Tichie 5 -
35. Garafe 5 -
36. Șervețele 4 -
37. Ciubote 4 perechi 2 perechi
38. Lulele 4 -
39. Plăpumi 3 -
40. Mantouri 3 1
41. Rom 3 butoiașe -
42. Pantaloni - 3
43. Tave 3 5
44. Tabachere 3 -
45. Măsline 2 borcane -
46. Bricege 2 1
47. Borcane pentru dulceață 2 -
48. Cupe 2 -
49. Ciorapi 2 perechi -
50. Blănuri 2 unități -
51. Tutun 2 livre 4 pachete
52. Tul 2 bucăți -
53. Călimări 2 -
54. Solnițe 2 -
55. Sticle pentru ceas 2 -
56. Chibrituri - 1 sac
57. Ștergare 1 1
58. Caftane 1 2
59. Lădițe 1 -
60. Votcă 1 butoi 6 butoaie
61. Oglinzi 1 ladă -
62. Rochii 1 -
63. Fețe de pernă 1 -
64. Saltele 1 -
65. Tibet (stofă orientală) 1 bucata -
66. Piper 1 săculeț -
67. Portofele 1 -
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Analiza datelor statistice privind volu-
mul și obiectele confiscate ne demonstrea-
ză, în primul rând, gradul de vulnerabili-
tate economiei Rusiei vizavi de economiile 
țărilor europene, inclusiv Principatele Ro-
mâne, precum și sectoarele economice cele 
mai afectate de subdezvoltare și concurență 
din partea concurenței mărfurilor euro-
pene. Indiscutabil, primul loc în volumul 
mărfurilor importate în mod ilegal în im-
periu îl ocupau textilele și obiectele de larg 
consum cotidian.

În concluzie putem menționa că în a 
doua jumătate secolului al XIX-lea, con- 
form datelor oficiale prezentate de Minis- 

terul de Finanțe, responsabil de serviciul 
de grăniceri și datele statistice regionale, au 
fost înregistrate 260 cazuri de contrabandă, 
ceea ce nu corespundea stării reale de fapt. 
Chiar și așa, din acest punct de vedere, 
Basarabia ocupa al treilea loc în imperiu 
privind contrabanda, după frontiera ruso-
prusacă și ruso-austriacă, iar începând cu 
anii 80 ai secolului al XIX-lea a coborât pe 
locul al patrulea, fiind depășită de regiunea 
Transcaucaziană. Ceea ce ține de caracte-
rul contrabandei ea avea un caracter pre-
ponderent economic și numai începând 
cu secolul al XX-lea contrabanda politică a 
depășit volumul celei economice.
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EXECUȚIA CUPLULUI CEAUȘESCU

Ion Valer XENOFONTOV1

Motto: „Decembrie 1989, moment care suscită încă destule controverse, 
în pofida limpezirilor, nu puține, ce s-au impus între timp”.

Acad. Alexandru Zub, istoric român

„Marea Adunare Națională va afla adevărul și nu 
(ei care au organizat) lovitura de stat…”.
Nicolae Ceaușescu, 25 decembrie 1989

EXECUTION OF THE CEAUSESCU COUPLE

După o perioadă de relativă libera-
lizare a regimului totalitar atât în 

plan intern, cât și în cel extern, promovată 
în ultimii ani de viață ai liderului comu-
nist al României Gheorghe Gheorghiu-Dej 
(1901–1965) și derulată în primii ani de 
administrare a celui care îl va urma – Nico-
lae Ceaușescu, primul secretar al Partidului 
Comunist Român, începând cu sfârșitul 
anilor 1960, apar tot mai evidentele ele-
mente ale cultului personalității. În anul 
1967, N. Ceaușescu devine președinte al 
Consiliului de Stat, având în subordonare și 
Consiliul Economic, iar peste un an – Con-
siliul Apărării. Apogeul comasării puterii 
în stat este atins în martie 1974, atunci când 
I. Gh. Maurer este înlăturat din funcția de 
prim-ministru și este „ales” în calitate de 
președinte al țării N. Ceaușescu. Ajuns la 
cârma țării, N. Ceaușescu a promovat cla-
nul de familie, inclusiv pe soția sa Elena, 
care în anul 1980 a devenit figura nr. 2 în 
ierahia comunistă (formându-se o dictatu-
ră bicefală). Acest anturaj intim a contribu-
it la instituirea cultului personalității „ma-
relui conducător”. Toate aveau loc în con-
textul unui blocaj internațional și național, 
al crizei alimentare acute (au fost aplicate 
chiar cartele pentru alimente), lipsei pro-

La 22 decembrie 1989, ora 12.30,  
la Catedrala Armeană „Sfinții Gavriil  
și Mihail”, pentru prima dată într-un 

 lăcaș sfânt din București, arhimandritul  
Zareh Baronian a tras clopotele după  

fuga cuplului Ceaușescu.  
Foto: Ara Ghemigian. Din colecția  

foto a arhimandritului  
Zareh Baronian.

duselor de larg consum, întreruperii de 
energie electrică, creșterii datoriei externe, 
de la 1,2 mld. în 1971 la 13 mld. în 1982, 
controlului populației de către organele 

1   Ion Valer XENOFONTOV, doctor în istorie, cercetător științific, Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”
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Școala de Cavalerie din Târgoviște, 1922. 
Sursă: https://www.delcampe.net (accesat: 
25.10.2017)

securității de stat etc. În decembrie 1989, 
România nu mai avea, practic, datorie ex-
ternă însă era într-un colaps economic), 
Toate acestea au generat o implozie a siste-
mului comunist din România și turbulențe 
în societate. În zilele de 1–3 august 1977, 
cca 35 000 de mineri au protestat în Valea 
Jilului, aceasta fiind cea dintâi ruptură din-
tre regim și categoria socială de la care se 
revendica. La 15 noiembrie 1987, la Brașov 
s-a scandat, întâia oară, „Jos dictatura!”, 
„Jos Ceaușescu!” „Libertate!”. Revoltele 
din 16–20 decembrie 1989 din Timișoara 
au fost treptat susținute și de alte localități 
din România: Sibiu, Brașov, Craiova, Cluj-
Napoca ș.a. Paroxismul manifestărilor a 
fost atins însă la București în zilele de 21– 
22 decembrie. Încercările autorităților de 
a organiza în piața centrală a capitalei un 
miting proceaușist au deraiat în sens opus. 
În zilele de 22–31 decembrie 1989, în toa-
tă România era tensiune. S-au înregistrat  
1 290 de victime (905 civili și 385 militari). 
La 22 decembrie 1989 s-a instituit un organ 
provizoriu al puterii – Consiliul Frontu-
lui Salvării Naționale – alcătuit din 36 de 

membri, foști lideri comuniști înlăturați de 
Ceaușescu, militari și disidenți conduși de 
Ion Iliescu. Acest organ a fost recunoscut 
imediat de Uniunea Sovietică ca fiind un 
guvern legitim al României. Ministrul apă-
rii naționale al României, generalul Vasile 
Milea, s-a sinucis.

La 22 decembrie 1989, ora 12.06, soții 
Ceaușescu, împreună cu doi dintre cei mai 
apropiați aliați – Manea Mănescu și Emil 
Bobu – și două gărzi de corp au părăsit se-
diul Comitetului Central al Partidului Co-
munist Român. După un periplu, cuplul 
prezidențial a ajuns la Târgoviște. O oră mai 
târziu, TVR a difuzat mesaje anticeaușiste. 
În ritm accelerat instituțiile statului au tre-
cut în mâinile manifestanților. 

La 22 decembrie 1989, ora 13.50, Miliția 
Județeană Dâmbovița a fost informată des-
pre prezența cuplului Ceaușescu la Centrul 
de Protecție a Plantelor de lângă Târgoviște.

La 22 decembrie 1989, după ora 14.30, 
soții Ceaușescu au fost preluați de că-
tre un echipaj al Miliției din Târgoviște și 
transportați în pădurea Rățioaia, Inspecto-
ratul Județean Dâmbovița, apoi la Unitatea 
Militară 01417 din Târgoviște, fiind puși 
sub pază strictă.

La 22 decembrie 1989, după ora 19.30, 
colonelul Andrei Kemenci a raportat  

În clădirea care a adăpostit Școala de Cavalerie  
și Unitatea Militară 01417, la 25 decembrie 
1989 a avut loc procesul de judecată a Elenei  
și a lui Nicolae Ceaușescu. Foto: Ion Valer  
Xenofontov, 22 octombrie 2016
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Sala în care cuplul Ceaușescu și-au petrecut 
ultimele patru zile din viață, până la punerea 
în aplicare a sentinței din 25 decembrie 1989. 
Foto: Ion Valer Xenofontov, 22 octombrie 2016

Biroul colonelului Andrei Kemenci, comandan-
tul Unității Militare 01417, în dimineața zilei 
de 25 decembrie a servit drept loc pentru vizita 
medicală obligatorie, anterioară procedurilor 
judiciare care aveau să aibă loc în aceeași zi. 
Foto: Ion Valer Xenofontov, 22 octombrie 2016

generalului Victor Stănculescu reținerea 
soților Ceaușescu în unitatea militară pe 
care o conducea. 

La 23 decembrie 1989, în România au 
continuat acțiunile împotriva unor luptă-
tori numiți generic „teroriști”. În rândurile 
civililor și militarilor au fost anunțate vic-
time. 

La 24 decembrie 1989 au avut loc ata-
curi asupra mai multor unități militare, in-
clusiv asupra celei din Târgoviște unde se 
afla cuplul Ceaușescu. Ion Iliescu a semnat 
hotărârea de instituire a Tribunalului Mili-
tar Excepțional în scopul de judecare a lui 
Nicolae și Elena Ceaușescu.

Luni, 25 decembrie 1989, Tribunalul 
Militar Excepțional a dispus condam-
narea cuplului Ceaușescu. Drept capete 
de acuzare au fost menționate: genocide  
(60 000 de suflete), subminarea puterii de 
stat, a economiei naționale etc. Nicu Teo-
dorescu, „avocatul” cuplului Ceaușescu, a 
avut la dispoziție doar 10 minute pentru a 
discuta cu clienții. „Spre deosebire de soț, 
Elena Ceaușescu a fost rezervată la „proces”, 
excepție fiind intervenția procurorului,  

Masa unde au stat soții Ceaușeascu la judecata 
Tribunalului Militar Excepțional.  
Foto: Ion Valer Xenofontov, 22 octombrie 2016
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Sentința a fost dată: „Elena și Nicolae Ceaușescu 
sunt condamnaţi la moarte”. Sursă: http://www.
vremeanoua.ro/ (accesat: 12.10.2016)

care a afirmat: Am văzut la televizor vila fii-
cei dumitale, avea un cântar de aur pe care 
își cântărea carnea adusă din străinătate. 
Elena Ceaușescu a exclamat: Extraordinar, 
extraordinar, de unde scoateți atâtea scor-
neli?... „Judecata” a durat 55 de minute și 

a fost filmată de un ofițer de rang inferor, 
căruia i s-a ordonat să-și îndrepte camera 
doar către inculpați. Cei care au executat 
procesul – cinci judecători militari, un ge-
neral în uniformă, doi procurori militari și 
apărarea – nu apar deloc în înregistrare. 

Nicolae și Elena Ceaușescu au fost 
executați în ziua de Crăciun, 25 decembrie 
1989, ora 14.45, în incinta Unității Militare 
01417 din Târgoviște. Locul de execuție, un 
zid al poligonului cazăcimii, a fost ales de 
generalul Victor Stănculescu înainte de în-
ceperea procedurii legale. În conformitate 
cu legislația română, pedeapsa cu moartea 
trebuia executată nu mai devreme de zece 
zile de la pronunțarea sentinței.

Execuția cuplului Ceaușescu a fost tele-
vizată pe parcursul serii, iar o informație se-
lectivă a procesului a fost difuzată în aceeași 
noapte. La 1 martie 1990, la mai puțin de 
trei luni de la procesul cuplului Ceaușescu, 
colonelul Gică Popa, președintele Tribuna-
lului, s-a sinucis în condiții misterioase.

Clădirea în care au fost condamnați și 
executați soții Ceaușescu anterior a adă-
postit Școala de Cavalerie și o unitate mi-
litară, iar din 25 decembrie 1989 a devenit 
spațialitatea care a marcat un nou jalon în 
istoria recentă a românilor.

Momentul în care cuplul Ceaușescu au fost 
executați, la 25 decembrie 1989, ora 14.45.  
Sursă: http://sharethis.ro (accesat: 14.10.2016)

Locul execuției cuplului Ceaușescu este un 
spațiu al topofobiei. Este indicată porțiunea 
unde au fost condamnați la moarte Elena și 
Nicolae Ceaușescu, iar zidul este „marcat” de 
urmele a  peste 100 de gloanțe. Foto: Ion Valer 
Xenofontov, 22 octombrie 2016
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1   Ion Valer XENOFONTOV, doctor în istorie, cercetător științific, Academia Militară a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”

LUMEA LUI NIKOLAI VASILIEVICI GOGOL  
(UN SPIRIT ZBUCIUMAT)

Ion Valer XENOFONTOV1

THE WORLD OF NIKOLAY VASILIEVICH GOGOL (TUMULTUOUS SPIRIT)

Monumentul lui N. V. Gogol. Sculptor  
N.A. Andreev, 1909. Deoarece acest  
monument îl irita pe Stalin, a fost „exilat”  
la Mănăstirea Donețk. Din 1959 se află în curtea  
casei unde scriitorul a trăit ultimii ani de viață. 
Foto: Ion V. Xenofontov, 8 martie 2017

Farfurie cu portretul lui N. Gogol executată 
la Uzina de Porțelan din Dulev, regiunea 
Moscova. Casa „N. V. Gogol” – Muzeu  
Memorial și Bibliotecă Științifică, or. Moscova.  
Foto: Ion V. Xenofontov, 9 martie 2017

În pictura lui Aleksandr Ivanov (1806–1858) 
„Arătarea lui Iisus poporului” (pânză, ulei, 540 x  
750 cm), aflată în prezent la Galeria Tretiakov din 
Moscova, unul din personaje seamănă izbitor cu 
N. V. Gogol, amicul din Italia al renumitului pictor. 

Foto: I. V. Xenofontov, 7 martie 2017

Masa evocă locul de creație al lui  
N.V. Gogol. Clasicul literaturii scria întotdeauna 

din picioare. Casa „N. V. Gogol” – Muzeu 
Memorial și Bibliotecă Științifică, or. Moscova. 

Foto: Ion V. Xenofontov, 9 martie 2017
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Biserica Simion Stolpnik la Povarsk  
(edificată în anii 1676–1679)  

din or. Moscova a fost lăcașul sfânt  
vizitat în ultimii ani de viață  

de către scriitorul N. V. Gogol. 
Foto: Ion V. Xenofontov, 9 martie 2017

Șemineul care evocă scena arderii  
manuscrisului volumului II „Suflete moarte”.  
Casa „N. V. Gogol” – Muzeu Memorial  
și Bibliotecă Științifică, or. Moscova.  
Foto: Ion V. Xenofontov, 9 martie 2017

Masca mortuară a scriitorului N. V. Gogol. 
Casa „N. V. Gogol” – Muzeu Memorial  

și Bibliotecă Științifică, or. Moscova.   
Foto: Ion V. Xenofontov, 9 martie 2017
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Oxana, personaj din capodopera  
„Serile în cătunul de lângă Dikanka”.  
Sculptor: K. Mamedov. Bronz, marmură,  
175 x 90 x 50 cm. Casa „N. V. Gogol” –  
Muzeu Memorial și Bibliotecă  
Științifică, or. Moscova. 
Foto: Ion V. Xenofontov, 9 martie 2017

Pațiuk, personaj din capodopera  
„Serile în cătunul de lângă Dikanka”.  

Sculptor: K. Mamedov. Bronz, marmură,  
100 x 90 x 75 cm. Casa „N. V. Gogol” –  

Muzeu Memorial și Bibliotecă  
Științifică, or. Moscova.  

Foto: Ion V. Xenofontov, 9 martie 2017

N. V. Gogol, Suflete moarte, Chișinău, 1969. 
Frontispiciu: I. Cârmu

Colecția de personaje din lucrarea  
„Suflete moarte”. Autori: V. Nepliuev,  
S. Jukov. Regiunea Moscova, 2015.  
Porțelan. Casa „N. V. Gogol” –  
Muzeu Memorial și Bibliotecă  
Științifică, or. Moscova.  
Foto: Ion V. Xenofontov, 9 martie 2017
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AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL  
ÎN ISTORIA ROMÂNILOR

Constantin TCACI1

THE SECOND WORLD WAR IN THE HISTORY OF THE ROMANS 

1   Constantin TCACI, student Facultatea de Istorie și Filozofie a Universității de Stat din Moldova

Duțu, Alesandru. Armata română de la Prut 
la Stalingrad și înapoi la Prut (1941–1944). – 

Chișinău: Lexon-Prim, 2015. – 282 p.

I. INFORMAȚIE BIBLIOGRAFICĂ

Autorul monografiei „Armata ro-
mână de la Prut la Stalingrad și 

înapoi la Prut (1941-1944)” este istoricul 
militar român și profesorul universitar, 
doctorul Alesandru Duțu. Acesta s-a spe-
cializat în istoria celui de-al Doilea Război 
Mondial, în special participarea României 
în această conflagrație mondială, fiind au-
tor a numeroase studii, monografii, volume 
de documente și albume. 

Monografia de față numără 282 de pa-
gini și este împărțită în cinci capitole, care, 
la rândul lor, sunt împărțite în mai multe 
subcapitole. Totodată, monografia mai 
conține o prefață, o introducere, o înche-
iere și o bogată  bibliografie compusă din 
peste 30 de titluri.

II.  INFORMAȚIE PRIVIND 
CONȚINUTUL

În „Prefață”, cuprinsă între paginile 
3 și 6, este expusă o scurtă prezentare a 
conținutului monografiei, realizată de prof. 
univ. dr. hab. Anatol Petrencu. Astfel, este 
remarcată permanenta actualitate a temei 
abordate în acest volum, și anume partici-
parea forțelor militare române pe fronturi-
le celui de-al Doilea Război Mondial, iar la 
final va fi argumentată necesitatea studierii 
acestei lucrări atât de specialiști, cât și de 
publicul larg, remarcându-se importanța 
semnificativă a acesteia.

În „Introducere” (pag. 6-14), Alesan-
dru Duțu prezintă pe scurt situația critică 
a Românei în vara și toamna anului 1940, 
cauzată de mari pierderi teritoriale de cir-
ca 100 000 km pătrați în urma multiplelor 
rapturi teritoriale înfăptuite de Uniunea 
Sovietică, Ungaria și Bulgaria. În mod de-
taliat este prezentată situația Basarabiei, 
nordului Bucovinei și ținutului Herța, ocu-
pate prin forță și dictat de Uniunea Sovie-
tică la 26-28 iunie 1940. În continuare va 
fi prezentat fenomenul migrării în masă a 
bucovinenilor și basarabenilor din regiu-
nile ocupate în România, prezentându-se 
cifra de 220 501 de refugiați la vest de Prut  
doar până în decembrie 1940. De aseme-
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nea, autorul enunță o întrebare firească și 
anume – cum a fost posibil ca guvernul ro-
mân să renunțe la aceste teritorii fără lup-
tă, remarcând articolul lui Stelian Popescu 
de la 29 iunie 1940. Acesta încearcă să gă-
sească răspunsul la respectiva întrebare în  
conducerea de atunci a României, și anume 
Carol al II-lea și anturajul său, care nu au 
fost la înălțimea cerințelor acelor momente 
critice și dificile.

Astfel, autorul a realizat cadrul gene-
ral al situației României, prezentând în 
continuare preluarea puterii de stat la 6 
septembrie 1940 de către generalul Ion 
Antonescu și aderarea României la Pactul 
Tripartit, din propria inițiativă a mai sus 
numitului general, urmată de angajarea 
țării în război în momentul atacării Uni-
unii Sovietice de către armata germană la  
22 iunie 1941. Astfel, armata română avea 
ca scop principal eliberarea teritoriilor 
ocupate de sub jugul bolșevic. Acest fapt  se 
va realiza în nordul Bucovinei și Basarabia 
până la 26 iulie 1941 datorită armatelor 3 
și 4 române și 11 germană. În continuarea 
acestor evenimente, trupele române vor 
continua să desfășoare ample acțiuni mi-
litare împreună cu armatele germane, an-
jungând în Odesa, apoi în Crimeea, în zona 
Staliningrad și în Caucaz. Totuși, succesele 
militare nu au durat la nesfârșit, în martie 
1944 trupele sovietice pătrunzând din nou 
pe teritoriul românesc. În acest context, re-
gele Mihai I, în acord cu Blocul Național 
Democrat, a decis la 23 august 1944 ares-
tarea mareșalului Antonescu, constituirea 
unui nou guvern și trecerea României de 
partea Națiunilor Unite. 

Prin urmare, în Introducere, Alesandru 
Duțu trece în revistă principalele eveni-
mente cuprinse în intervalul de timp 1941-
1944, urmând ca acestea să fie dezbătute pe 
larg în capitolele ulterioare.

Capitolul 1, intitulat „1940. Rapt, dramă 
și umilință”, este împărțit în 10 subcapito-

le ce reflectă subiectul general al acestui 
compartiment, cuprinzând paginile 14-58. 
La început, autorul analizează contextul 
internațional în care se afla România la 
începutul celui de-al Doilea Război Mon-
dial, marcat în mare parte de doi actori: 
Uniunea Sovietică și Germania. Cei doi 
actori, reprezentanți de comisarul sovietic 
al afacerilor străine – Molotov și o serie 
de diplomați germani, în special Friedri-
ch Werner von Schulenburg, au încheiat o 
înțelegere la 25 iunie 1940, prin care Ger-
mania a confirmat acordul față de cererile 
sovietice privitoare la Basarabia, dar și in-
teresul economic pentru restul Români-
ei, în special pentru terenurile petrolifere 
și agricole, nedorind ca acele zone să se 
transforme într-un teatru de război. Totuși, 
partea germană a susținut mereu rezolva-
rea pașnică a problemei basarabene, pro-
punând ca partea sovietică să renunțe la 
pretențiile asupra Bucovinei și să întoarcă 
rezerva de aur a Băncii Naționale a Româ-
niei. Cele două propuneri, evident, au fost 
refuzate în mare parte, întrucât Stalin, pen-
tru a nu deteriora relațiile sovieto-germa-
ne, a decis să-și concentreze atenția doar 
asupra Bucovinei de Nord. În această pro-
blemă s-a implicat și Italia, care a promis 
Germaniei că va exercita presiuni asupra 
României, alături de diplomația germană, 
pentru a determina guvernul român să ac-
cepte ultimatumul și să nu cauzeze un răz-
boi. Astfel, cele trei state europene – URSS, 
Italia și Germania – au contribuit la dez-
membrarea României.

În continuare, autorul a prezentat starea 
politico-militară internă deplorabilă în care 
se afla statul român, vinovat pentru această 
situație fiind considerat Carol al II-lea  și al 
său regim politic autoritar. Ulterior, vor fi 
prezentate notele ultimative sovietice de la 
26 iunie 1940 prin care se cerea înapoierea 
Basarabiei și transmiterea părții de nord a 
Bucovinei și nota ultimativă de la 28 iunie. 
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Aceste note au fost urmate de două Con-
silii de Coroană convocate de rege, în ca-
drul cărora majoritatea celor prezenți s-au 
pronunțat pentru cedarea pașnică a acestor 
teritorii. Totodată, asupra guvernului ro-
mân s-a exercitat și o puternică influență 
germană, diplomația acestei țări susținând 
ideea că, în cazul unui refuz, colosul so-
vietic îi va strivi și ca rezultat vor pierde 
mult mai multe teritorii, inclusiv teritorii-
le petroliere, atât de importante nu numai 
pentru români, dar și pentru germani. Prin 
urmare, la 28 iunie, ora 11:30, guvernul a 
hotărât evacuarea Basarabiei și nordului 
Bucovinei, oferindu-se de către partea so-
vietică doar patru zile pentru realizarea 
acestei misiuni.

Autorul remarcă faptul că ocuparea 
Basarabiei, părții de nord a Bucovinei și a 
ținutului Herța și retragerea trupelor ro-
mâne a fost marcată de numeroase abuzuri 
și agresivități din partea forțelor sovietice. 
Această retragere a mai fost îngreunată 
și de starea proastă a comunicațiilor, de 
insuficiența vagoanelor și de lipsa totală 
de pregătire a operației de evacuare. Dese-
ori, retragerea lua forma unei fugi dezor-
ganizate. Drept rezultat, armata română a 
suferit mari pierderi umane și materiale. 
Valoarea materialelor pierdute s-a ridicat la 
peste 2 miliarde lei, iar conform unei Note 
întocmite de Secția 1 a Marelui Stat Major, 
pierderile înregistrate de armata română în 
timpul retragerii din Basarabia și nordul 
Bucovinei s-au ridicat la 62 547 de militari, 
dintre care 9 morți și 62 553 dispăruți.

În continuare este prezentată evacua-
rea autorităților și populației civile, oferin-
du-se numeroase istorii reale și concrete. 
Autorul remarcă faptul că oamenii simpli, 
autoritățile locale, biserica și alte instituții 
au dat dovadă de compasiune și solidaritate 
umană cu cei ce au fost nevoiți să-și pără-
sească forțat locurile natale. Totodată, este 
subliniat modul în care se realiza primirea 

refugiaților basarabeni și bucovineni în 
România.

În subcapitolele următoare, autorul 
prezintă reacția populației basarabene, bu-
covinene și a românilor de la vest de Prut 
referitor la rapturile teritoriale, punându-
se  accent pe opinia diferitor personalități 
ce au abordat acest subiect, cum ar fi Liviu 
Rebreanu, Nicolae Iorga, Ștefan Ciobanu. 
Toate personalitățile au recunoscut unanim 
că pierderea acestor teritorii a reprezentat o 
mare tragedie pentru poporul român. Tot-
odată, autorul a încercat să răspundă cum 
a fost posibilă această tragedie, dezvoltând 
ideea expusă în Introducere, conform că-
reia regele Carol al II-lea și executivul ro-
mân poartă răspunderea pentru această 
tragedie. Totuși, autorul nu poate evita să 
nu remarce și contexul internațional în 
care se afla România, și anume: un sistem 
de alianțe interbelice destrămat și presiuni 
constante din partea Germaniei și Italiei.

Capitolul doi este intitulat „Pregătirea 
campaniei eliberatoare” și este alcătuit din 
trei subcapitole, cuprinzând paginile 58-77. 
La început, autorul prezintă concepția stra-
tegică de apărare a Moldovei din perioada 
1940-1941, elaborată de generalul Ion An-
tonescu în concordanță cu Marele Stat Ma-
jor. În concepția lui Antonescu, Moldova 
trebuia să constituie la momentul potrivit 
o bază de ofensivă împotriva sovieticilor. 
Totodată, autorul ne prezintă rolul Româ-
niei în cadrul planurilor de război germa-
ne. Interesele crescânde ale Reich-ului față 
de România erau determinate de poziția 
geostrategică pe care o avea România în 
sud-estul Europei, de resursele naturale 
pe care le poseda, îndeosebi petrolul, și de 
interesul lui Hitler pentru întregul spațiu 
sud-est european. Astfel, în toamna anului 
1940, statul român a căpătat o importanță 
deosebită în planurile de război germane, 
ca bază a concentrării trupelor germane 
atât la nord de Dunăre în vederea viitoarei 
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pătrunderi spre Balcani, cât și în Moldova, 
în perspectiva viitoarei agresiuni asupra 
URSS. Totuși, Hitler nu s-a consultat cu An-
tonescu, considerând că generalul român va 
accepta deciziile sale, fapt ce s-a repetat și în 
momentul adoptării Planului Barbarossa de 
la 18 decembrie 1940. Conform acestui plan, 
România trebuia să participe la războiul 
contra URSS-ului cu misiunea de a acoperi 
atacul flancului sudic german  și de a susține 
trupele germane ce înaintau spre Moldova.  
De asemenea, Alesandru Duțu susține că, 
în opinia germanilor, armata română era 
văzută ca una nepregătită suficient pentru 
un război modern. Astfel, pe tot parcursul 
pregătirii războiului contra sovieticilor, Ro-
mânia a fost pe deplin ignorată.

În continuare, autorul a prezentat 
concepția strategică a germanilor privind 
înfrângerea trupelor sovietice  de pe flan-
cul sudic al frontului est-european, stabili-
rirea misiunilor de luptă și a structurilor de 
comandament. Totodată, au fost prezentate 
și consecințele negative ale izolării la care a 
fost supusă România, și anume că, în mo-
mentul începerii operațiunilor militare, ar-
mata română era slab pregătită și capabilă 
într-o mică măsură să intervină. Totuși, 
România a reușit să-și realizeze obiective-
le principale ce și le-a propus în momentul 
intrării în război, și anume eliberarea Basa-
rabiei și a nordului Bucovinei. 

Acest aspect este examinat în capito-
lul III al monografiei, care la rândul său 
este alcătuit din cinci subcapitole, cuprin-
zând paginile 77-121. Alături de armata 
11 germană, forțele militare române s-au 
angajat într-o luptă vitejească pentru eli-
berarea basarabenilor și a bucovinenilor, 
autorul prezentând detaliat eliberarea Ba-
sarabiei și Bucovinei de Nord. Sacrificiile 
armatei române au culminat cu eliberarea 
Chișinăului la 16 iulie 1941. Eliberarea ce-
lor două provincii române a fost elogiată în 
toate mediile societății românești.

La finalul capitolului, autorul oferă un 
bilanț bogat al evenimentelor. Printre cele mai 
importante date oferite de cercetător sunt:

•	numărul militarilor din armata 11 
germană și armatele 1 și 4 române ce au 
participat în cele 25 de zile de luptă;

•	 pierderile înregistrare în urma luptelor;
•	 cheltuielile efectuate pentru elibera-

rea acestor teritorii.
Cel de-al patrulea capitol este intitu-

lat „Participarea militară românească la 
operațiile pe teritoriul Uniunii Sovietice” 
și este compus din trei subcapitole, cuprin-
zând paginile 121-193. Încă de la începutul 
capitolului, autorul abordează o veche în-
trebare: până unde trebuia să înainteze ar-
mata română: până la Nistru sau să treacă 
fluviul despărțitor al celor două state și să 
lupte împreună cu armata germană și alia-
tele acesteia până la victoria asupra armatei 
roșii ? Decizia luată de Antonescu a fost să 
continue războiul de partea armatei germa-
ne până la obținerea victoriei. În continua-
re, autorul va prezenta detaliat operațiunile 
militare ale armatei române desfășurate în-
tre Nistru și Volga și în Caucazul de Nord. 
O atenție deosebită a fost acordată cuceririi 
orașului-port Odesa. Luptele de aici au du-
rat 69 de zile și la ele au participat 340 000 
de militari români. Victoria a fost obținută 
cu mari pierderi umane: 19 891 morți,  
63 280 răniți și 8 849 dispăruți. În continu-
are sunt prezentate bătăliile de la Stalingrad 
și Cotul Donului, autorul analizând detali-
at cauzele înfrângerii armatelor aliate. Un 
moment dureros în istoria armatei române 
a fost înfrângerea înregistrată de armatele 
3 și 4 române în Cotul Donului și în Ste-
pa Kalmâkă. Într-un timp foarte scurt, cele 
două armate române au pierdut aproxima-
tiv 150 de mii de militari (morți, răniți sau 
dispăruți). În viziunea autorului, cauzele 
care au determinat în primul rând aceste 
înfrângeri au fost: superioritatea zdrobitoa-
re a inamicului pe front, modul în care ger-
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manii au introdus în luptă cele două armate 
române, dar și propriile greșeli de condu-
cere și de execuție. În continuare, cercetă-
torul a prezentat principalele evenimente 
referitoare la retragerea forțelor militare 
române înapoi la Nistru.

Ultimul capitol al lucrării este intitulat 
„Bătălia pentru Moldova (martie–august 
1944)” și este alcătuit din cinci subcapitole, 
cuprinzând paginile 193-231. În acest com-
partiment sunt prezentate situația frontului 
în primăvara anului 1944, neînțelegerile de 
comandament româno-germane, acțiunile 
de luptă desfășurate în perioada 18 mar-
tie–18 august 1944 și, în mod special, 
operația Iași–Chișinău, desfășurată în pe-
rioada august–septembrie 1944. În subca-
pitolul dedicat acestei operații ne sunt pre-
zentate dispozitivul de luptă germano-ro-
mân, forțele militare sovietice și descrierea 
amănunțită a luptelor desfășurate.

Încheierea monografiei nu reprezin-
tă niște concluzii, dar, din contra, o serie 
de alte aspecte importante privitoare la 
România în perioada 1941–1944. Astfel, 
autorul prezintă situația internațională a 

României și preliminariile de armistițiu cu 
Națiunile Unite, bombardamentele aviației 
anglo-americane în iunie 1942, 1 august 
1943 și 4 aprilie 1944 asupra diferitor zone 
din România, cum ar fi zonele petrolifiere 
românești și orașul Ploiești. De asemenea, 
este prezentat totalul pierderilor materiale 
și umane înregistrate de armata română, 
trecerea României de partea Națiunilor 
Unite și relațiile româno-sovietice în pri-
mele luni după 23 august 1944. Alesan-
dru Duțu subliniază marele efort material 
și uman depus de România în perioada  
23 august 1944 – 9 mai 1945, în lupta contra 
Germaniei naziste, dar și nerecunoașterea 
de către Națiunile Unite a cobeligeranței 
românești.     

În concluzie, monografia scrisă de Ale-
sandru Duțu reprezintă o lucrare monu-
mentală și amănunțită dedicată participării 
române în cel de-al Doilea Război Mondial 
în perioada 1941–1944, autorul analizând 
subiecte primordiale pentru istoria Româ-
niei. Astfel, această carte se prezintă ca o lu-
crare necesară și accesibilă nu doar pentru 
specialiști, dar și pentru publicul larg.
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