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INSTITUTUL NAŢIONAL DE INFORMAŢII ŞI SECURITATE
“BOGDAN, ÎNTEMEIETORUL MOLDOVEI”

reprezintă fundamentul sistemului de formare profesională în domeniul securităţii statului.
 

În ianuarie 1992 a fost fondat Centrul de instruire al Ministerului Securităţii 
Naţionale a Republicii Moldova. 

La 10 septembrie 2002, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1192, 
în baza Centrului de instruire al Serviciului de Informații și Securitate, a fost creat 
Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate.

La 10 februarie 2009, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 124 Institutului 
Naţional de Informaţii şi Securitate i s-a conferit numele  “Bogdan, Întemeietorul Moldovei”.

La 18 iunie 2009, Comisia Naţională de Heraldică a Republicii Moldova a aprobat dra-
pe lul şi stema INIS cu deviza „Ad augusta per angusta” (Pe poteci înguste spre fapte mari). 
Statalitatea, suveranitatea şi independenţa ţării, integritatea şi inalienabilitatea teritoriului ei, 
formează valori supreme în educarea şi formarea noilor generaţii de ofiţeri ai SIS RM. 

La 10 iulie 2009, prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 419 pe teritoriul 
Institutului Naţional de Informaţii şi Securitate a fost instalat monumentul lui Bogdan, 
Întemeietorul Moldovei. Sculptor Victor LOZAN. 

Sarcinile instituţiei:
• formarea profesională iniţială şi continuă a ofiţerilor de informaţii din SIS RM; 
• instruirea primară şi continuă în domeniul activităţii speciale  de investigaţii a angajaţilor 

altor instituţii de stat cu atribuţii în domeniul asigurării securităţii naţionale; 
• instruirea persoanelor  din cadrul autorităţilor publice şi a altor persoane juridice 

responsabile de protecţia informaţiei atribuite la secret de stat.
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COMUNICĂRI ÎN PLEN 

MANDATUL DE SECURITATE:  
NOȚIUNE ȘI DOMENIUL DE APLICARE

Vitalie SÎLI
Republica Moldova, Chișinău
rector, Institutul Național de Informații și Securitate ”Bogdan, Întemeietorul Moldovei”
doctor în drept, conferențiar universitar
e-mail: silivitalie@gmail.com

In spite of the fact that the security warrant is a relatively new concept, the topic has still 
generated multiple discussions in the academic sphere and in the civil society. The effective fight 
against criminality requires that the relevant agencies, which are involved in this activity, are 
offered the necessary toolkit, sometimes of specific nature, that would ensure the possibility 
of qualitative accomplishment of tasks they are withstanding. In this context, the reasonable 
limitation of certain rights and freedoms appears as an urgent need, as a single way to achieve 
the objectives of timely detection, prevention and counteracting of criminality, as well as of 
rapidly evolving crimes, fast in time, or which are in progress and are meticulously prepared.

The work examines the security warrant as a temporary limitation of fundamental rights 
and freedoms with the view of ensuring national security. Also, the author analyzes the legal 
framework of the Republic of Moldova in this domain and offers certain recommendations on the 
procedure of implementation, appeal and termination of limitations of some rights and freedoms.

Keywords: security warrant, intelligence services, national security, criminality, Republic 
of Moldova

Mandatul de securitate, deși este un concept relativ nou, totuși generează 
multiple discuții în mediul academic și în cadrul societății civile. Combaterea efi-
cientă a criminalității necesită oferirea organelor implicate în această activitate a 
unor posibilități, uneori specifice, care ar asigura posibilitatea îndeplinirii calita-
tive a sarcinilor aflate în fața acestora. În această ordine de idei, ingerința tempo-
rară și rezonabilă în exercitarea unor drepturi și libertăți apare drept o necesitate 
stringentă, drept o unică cale de atingere a obiectivelor de depistare, prevenire 
și contracarare oportună a criminalității grave și deosebit de grave, precum și a 
infracțiunilor care evoluează rapid în timp, sunt în curs de desfășurare sau sunt 
temeinic pregătite. 

În esență, susținem că pentru asigurarea respectării principiilor fundamen-
tale ale dreptului și ale libertăților fundamentale ale omului, inclusiv pentru a 
asigura legalitatea (caracterul legitim) utilizării mandatului de securitate, la baza 
aplicării acestuia trebuie puse următoarele criterii:

1. Gradul prejudiciabil al infracțiunilor (grave, deosebit de grave sau excepți-
onal de grave); 
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2. Atentarea sau punerea în pericol al oricărei componente a securității naționale; 
3. Prezența unor indici direcți și confirmați privind existența faptului infracți-

unii (al pregătirii sau tentativei).
Examinând specificul utilizării mandatului de securitate, se poate afirma că 

acesta constă în ingerința temporară în exercițiul unor drepturi și libertăți fun-
damentale în procesul realizării unor activități specifice pentru asigurarea se-
curității naționale. Altfel spus, ingerința în exercițiul unor drepturi sau libertăți 
fundamentale în activitatea de informații are un caracter temporar și se aplică 
doar pentru asigurarea securității naționale.

În contextul dat, susținem că securitatea națională reprezintă starea de lega-
litate, de echilibru și de stabilitate socială, economică și politică ce se impune a fi 
realizată pentru a asigura: existența și dezvoltarea statului nostru ca stat suveran, 
independent, unitar și indivizibil; menținerea ordinii constituționale; realizarea 
climatului de exercitare neîngrădită a drepturilor, libertăților și îndatoririlor fun-
damentale prevăzute de Constituție [7].

Totuși, considerăm important a remarca că securitatea națională trebuie să se 
realizeze în condițiile respectării depline a drepturilor și libertăților fundamen-
tale ale omului, exercițiul acestora putând fi restrâns temporar doar în cazuri cu 
totul excepționale, strict reglementate de actele normative. 

Conform unor opinii, securitatea națională este realizarea în practică a unei 
strategii deliberate, care asigură oamenilor o dezvoltare socială stabilă și o via-
ță onorabilă în condițiile stabilității și securității, prin contracararea în timp util 
și eficientă, dar și neutralizarea amenințărilor și riscurilor. Se consideră că baza 
securității naționale este supraviețuirea fizică a societății, păstrarea suveranității 
și integrității teritoriale a țării, nivelul înalt al potențialului în fața pericolelor și 
amenințărilor, atât externe, cât și interne, asigurarea pentru cetățeni a condițiilor 
necesare pentru o viața normală, dar și pentru dezvoltare [5].

Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt expres stipulate în Con-
stituția Republicii Moldova, fiind garantate și apărate de stat. Din acest motiv, ori-
care intervenție în sensul limitării acestora poate avea loc doar în cazul existenței 
unei prevederi similare. Una dintre situațiile pentru care, prin art. 54 și prin alte 
prevederi ale Constituției, se permite restrângerea temporară a exercițiului unor 
drepturi sau libertăți fundamentale, o constituie apărarea securității naționale.

Astfel, în conformitate cu alin.(1) articolul 54 din Constituția Republicii Mol-
dova în țara noastră nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drep-
turile și libertățile fundamentale ale omului și cetățeanului.

În același timp, alin. (2) art. 54 din Constituția Republicii Moldova prevede 
că: ”Exercițiul drepturilor și libertăților nu poate fi supus altor restrângeri decât 
celor prevăzute de lege, care corespund normelor unanim recunoscute ale drep-
tului internațional și sunt necesare în interesele securității naționale, integrității 
teritoriale, bunăstării economice a țării, ordinii publice, în scopul prevenirii tul-
burărilor în masă și infracțiunilor, protejării drepturilor, libertăților și demnității 
altor persoane, împiedicării divulgării informațiilor confidențiale sau garantării 
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autorității și imparțialității justiției” [1].
În conformitate cu alin. (3) art. 54 din Constituția Republicii Moldova, preve-

derile alineatului (2) nu admit restrângerea drepturilor proclamate în articole-
le 20-24, adică accesul liber la justiție, prezumția nevinovăției, neretroactivita-
tea legii, dreptul fiecărui om de a-și cunoaște drepturile și obligațiile, dreptul la 
viață și la integritatea fizică și psihică. Un aspect extrem de important, în opinia 
noastră, se conține în alin. (4) al aceluiași articol, care stipulează că restrângerea 
drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și cetățeanului trebuie să fie 
proporțională cu situația care a determinat-o și nu poate atinge existența drep-
tului sau a libertății.

Legea fundamentală stabilește cadrul general al instituției restrângerii drep-
turilor și libertăților fundamentale, enumerând principiile de bază, după cum 
urmează:

– restrângerea exercițiului drepturilor și libertăților se poate face numai prin 
lege, adică atât temeiurile, cât și procedurile necesare trebuie să fie strict regle-
mentate prin acte normative de nivelul legii;

– restrângerea exercițiului drepturilor și libertăților se realizează numai dacă se im-
pune, în absența altor mijloace de protejare a valorii sociale puse în pericol sau lezate; 

– restrângerea este subsumată unor scopuri expres prevăzute în Constituție, pre-
cum cel al apărării securității naționale;

– restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară, o astfel de măsură fiind 
excepțională și în acord cu exigențele Convenției Europene a Drepturilor Omului;

– măsura trebuie să fie proporțională cu situația care a determinat-o, respec-
tiv cu starea de pericol la adresa securității naționale;

– măsura trebuie aplicată în mod nediscriminatoriu, motiv pentru care re-
strângerea nu se poate baza pe criterii de naționalitate, sex, rasă, convingere re-
ligioasă etc., ci exclusiv pe considerentul faptei care pune în pericol sau lezează 
valorile și relațiile sociale ocrotite prin art. 53 din Constituție, respectiv apărarea 
securității naționale;

– măsura trebuie să nu aducă atingere existenței dreptului, adică este supus restrân-
gerii temporare și limitat doar exercițiul unui anumit drept, și nu dreptul în sine [7].

Din motiv că subiectul asigurării drepturilor și libertăților fundamentale ale 
omului este unul de importanță majoră, susținem că orice intervenții în acest 
domeniu urmează a fi expres prevăzute în actele normative, cu indicarea preci-
să a cauzelor, condițiilor, termenelor, procedurii etc. Deci, pentru a asigura baza 
juridică corespunzătoare este necesară specificarea detaliată a tuturor faptelor 
criminale și a criteriilor care justifică ingerința în exercitarea drepturilor și liber-
tăților fundamentale. De asemenea, pentru a exclude posibilitatea abuzului sau 
al încălcărilor din partea subiecților ce înfăptuiesc aceste acțiuni, urmează a fi 
descrisă și procedura aplicării, a contestării și a încetării ingerinței în exercitarea 
unor drepturi și libertăți.

Considerăm important ca la nivel legislativ să se conțină dispoziții exprese, 
prin care se vor institui obligații și garanții menite să asigure respectarea și apă-
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rarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, chiar și în activitatea de 
protecție a securității naționale. Cadrul normativ trebuie să fie foarte explicit și 
să interzică în mod expres urmărirea sub aspect informativ a vreunei persoane 
pentru exprimarea liberă a opiniilor sale politice, imixtiunea în viața sa particu-
lară, în familia sa, domiciliul sau proprietățile sale, ori în corespondență sau co-
municații, atingerea onoarei sau a reputației, dacă nu săvârșește una din faptele 
ce constituie, potrivit legii, o amenințare la adresa securității naționale.

Doar săvârșirea unor astfel de amenințări de către o anumită sau anumite 
persoane, justifică statul ca, prin instituțiile sale specializate, să adopte măsuri 
adecvate de apărare, inclusiv cu efecte restrictive temporare asupra exercițiului 
drepturilor menționate, dar numai cu respectarea normelor imperative impuse 
de lege.

Constatarea existenței unor amenințări la adresa securității naționale trebuie 
să fie o condiție necesară, dar nu și suficientă pentru a putea fi operate în mod 
direct, nemijlocit, măsuri restrictive. În acest sens, pentru a asigura legitimitatea 
deplină trebuie îndeplinite și alte condiții care urmează a fi prevăzute în mod 
expres în lege. Astfel, suntem de acord cu afirmația că în contextul asigurării se-
curității naționale metodele și mijloacele de obținere a informațiilor necesare în 
acest sens nu trebuie să lezeze drepturile sau libertățile fundamentale ale cetă-
țenilor, viața particulară, onoarea sau reputația lor ori să îi supună la îngrădiri 
ilegale [7].

Aceste dispoziții sunt imperative și nu permit nici un fel de excepție, ceea ce 
înseamnă că: organele de stat cu atribuții în domeniul securității naționale trebu-
ie să folosească doar metode și mijloace statuate prin norme interne și oficiale în 
materia securității naționale; sub nici o formă, aceste metode și mijloace nu tre-
buie folosite în modalități, care să afecteze drepturile și libertățile fundamentale 
ale omului, în afara cadrului normativ de excepție.

În cazul admiterii unor abuzuri sau încălcări în acest sens cetățeanul este în 
drept să se adreseze în instanțele competente și să solicite atât înlăturarea con-
secințelor limitării sale în drept, cât și compensarea daunelor sau prejudiciilor 
morale suferite, iar cei vinovați de admiterea unor astfel de încălcări trebuie să 
fie pasibili de răspundere civilă, administrativă sau penală.

Aplicarea dispozițiilor constituționale referitoare la restrângerea temporară 
a exercițiului unor drepturi pentru apărarea securității naționale urmează a fi 
realizată printr-un act normativ care stabilește expres și limitativ sfera și scopul 
actelor sau măsurilor ce pot avea asemenea consecințe, condițiile în care pot fi 
efectuate și conținutul concret al documentelor ce materializează demersurile 
necesare efectuării lor.

În conformitate cu art. 71 din proiectul de lege nr.281, înregistrat la 09.07.2014 
și aflat în examinare în Parlamentul Republicii Moldova, la realizarea atribuțiilor 
sale, în scopul colectării de informații despre posibile evenimente sau acțiuni ce 
ar putea pune în pericol securitatea statului, Serviciului de Informații și Securi-
tate al Republicii Moldova urmează a i se oferi posibilitatea de a efectua, în afara 
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unui proces penal, în baza unui mandat de securitate măsurile prevăzute în art. 
18 alin. (1) pct. 1) din Legea nr. 59 din 29 martie 2012 privind activitatea specială 
de investigații [9].

Examinând pct.1), alin. (1) art. 18 din Legea privind activitatea specială de 
investigații, nr. 59 din 29.03.2012, constatăm că mandatul de securitate vizează 
următoarele măsuri speciale de investigații: a) cercetarea domiciliului și/sau in-
stalarea în el a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și vi-
deo, a celor de fotografiat și de filmat; b) supravegherea domiciliului prin utiliza-
rea mijloacelor tehnice ce asigură înregistrarea; c) interceptarea și înregistrarea 
comunicărilor și imaginilor; d) reținerea, cercetarea, predarea, percheziționarea 
sau ridicarea trimiterilor poștale; e) monitorizarea conexiunilor comunicațiilor 
telegrafice și electronice; f) monitorizarea sau controlul tranzacțiilor financiare 
și accesul la informația financiară; g) documentarea cu ajutorul metodelor și mij-
loacelor tehnice, precum și localizarea sau urmărirea prin sistem de poziționare 
globală (GPS) ori prin alte mijloace tehnice; h) colectarea informației de la furni-
zorii de servicii de comunicații electronice [4].

Condițiile în care pot fi efectuate activitățile ce au ca scop culegerea de infor-
mații și care, prin natura lor, au incidențe asupra drepturilor și libertăților funda-
mentale țin de existența unei amenințări la adresa securității naționale, solicita-
rea și obținerea mandatului de securitate națională prevăzut de lege, justificarea 
temeinică a cazurilor pentru care se solicită mandatul respectiv.

Stările de fapt exteriorizate prin infracțiuni, depistarea, prevenirea și con-
tracararea cărora ține de competența Serviciului de Informații și Securitate al 
Republicii Moldova sunt denumite amenințări la adresa securității naționale și 
constituie temeiul legal al inițierii demersurilor pentru obținerea mandatului de 
securitate națională pentru efectuarea unor acte care au ca efect și legitimează 
ingerința temporară în exercițiul unor drepturi sau libertăți fundamentale.

Pentru argumentarea necesității instituirii mandatului de securitate poate fi 
invocat faptul că în absența posibilităților create prin acest act, organele de infor-
mații nu pot pătrunde în clandestinitatea și conspirativitatea specifică faptelor 
ce pot pune în pericol securitatea națională. Din acest motiv legiuitorul trebuie 
să prevadă în mod expres situațiile în care se poate recurge la acest mijloc de 
culegere de informații, respectiv: lipsa altor posibilități ori caracterul limitat al 
posibilităților pentru cunoașterea, prevenirea sau contracararea riscurilor ori 
amenințărilor la adresa securității naționale; necesitatea și proporționalitatea 
acestora cu circumstanțele situației concrete [7].

În ce privește eliberarea de către judecător a mandatului de securitate națio-
nală, aceasta are ca scop prevenirea comiterii de abuzuri sau încălcări ale dispo-
zițiilor constituționale privind drepturile și libertățile fundamentale.

Astfel, spre exemplu în România mandatul de securitate națională se emite de 
către judecători anume desemnați de președintele Înaltei Curți de Casație și Justi-
ție, pe o perioadă determinată, în sensul unei garanții legale a respectării drepturi-
lor și libertăților fundamentale în activitatea de informații, garanție care oferă un 
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temei suplimentar de imparțialitate. În privința justificării cazurilor pentru care se 
solicită mandatul de securitate națională aceasta presupune, pe lângă invocarea 
existenței amenințării, demonstrarea existenței unei clandestinități în care nu se 
poate pătrunde pe căi și cu mijloace obișnuite. Această condiție are rolul de a filtra 
solicitările serviciilor de informații astfel încât să nu se emită mandat de securitate 
națională atunci când situația nu impune restrângeri temporare asupra exercițiului 
unor drepturi sau libertăți. Existența amenințării constituie o condiție necesară, 
dar nu și suficientă pentru restrângerea temporară a exercițiului unor drepturi și 
libertăți fundamentale, fiind necesară întrunirea unui cumul de cerințe imperative 
stabilite de legiuitor, iar măsura să fie una de excepție [7].

În Republica Moldova, conform proiectului de lege sus-menționat, mandatul de 
securitate urmează a fi eliberat prin încheiere motivată a judecătorului special de-
semnat în cadrul Curții de Apel Chișinău, la demersul motivat al procurorului, emis 
în baza propunerii ofițerului de investigații al SIS RM. Examinarea demersului pri-
vind eliberarea mandatului de securitate are loc neîntârziat, dar nu mai târziu de 
4 ore de la depunere, în ședință închisă, cu participarea procurorului și a ofițerului 
de investigații. În cazul în care demersul depus inițial a fost refuzat, depunerea re-
petată a demersului pe aceleași motive și asupra aceleiași persoane se interzice [9]. 

De asemenea, pct.8) art. 71 din proiectul menționat prevede că mandatul de 
securitate poate fi eliberat în privința:

a) persoanei, atât identificate, cât și neidentificate, privitor la care există in-
formații că pregătește, întreprinde tentative de comitere sau a comis una sau mai 
multe dintre faptele indicate în art. 7 lit. a) sau d) din Legea privind Serviciul de 
Informații și Securitate al Republicii Moldova [3] sau art. 4 alin. (2) din Legea 
securității statului nr. 618 din 31 octombrie 1995 [2];

b) persoanei, atât identificate, cât și neidentificate, privitor la care există in-
formații că aceasta primește sau transmite comunicări ori obiecte de la persoa-
nele menționate la litera a) sau destinate acestora;

c) altei persoane, atât identificate, cât și neidentificate, decât cele menționa-
te la lit. a) și b), dacă există informații că mijloacele de comunicare ale acesteia, 
domiciliul, bunurile sunt utilizate de către persoanele menționate la lit. a) și/sau 
b) în scopurile menționate la lit. a);

d) altei persoane identificate decât cele menționate mai sus, dacă monitori-
zarea acestei persoane poate duce la descoperirea locului de aflare a persoanelor 
menționate la lit. a) și/sau b) sau a identității depline a acestora.

După cum observăm, proiectul menționat conține un cerc limitat de persoane 
în privința cărora poate fi solicitată eliberarea mandatului de securitate.

În contextul studiului realizat, considerăm important a remarca că în anul 
2014, Comisia Europeană pentru Democrație prin Drept (Comisia de la Veneția) 
a adoptat un aviz pe marginea proiectului de lege pentru modificarea și com-
pletarea unor acte legislative, susținut de Serviciul de Informații și Securitate al 
Republicii Moldova, elaborat în comun cu Direcția Drepturile Omului (DDO) din 
cadrul Direcției Generale Drepturile Omului și Statul de Drept (DGI) a Consiliului 
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Europei. Proiectul de lege a declarat drept scop stabilirea unei proceduri care să-i 
permită Serviciului de Informații și Securitate să desfășoare activități speciale de 
investigații în afara cadrului penal (așa-numitul  „mandat de securitate”) sub su-
pravegherea unui judecător [2]. Ulterior prin avizul nr. 878/2017 din 14 martie 
2017 eliberat de aceste instituții s-a constatat că proiectul de lege curent, care 
reconfirmă intenția autorităților moldovene de a introduce mecanismul „manda-
tului de securitate”, poate fi văzut ca o treaptă ulterioară evaluării proiectului de 
lege examinat în contextul  avizului din 2014 [6].

Comisia a admis contextul complex al securității din regiune, care influențează 
profund Republica Moldova și justifică îngrijorările serioase ale autorităților mol-
dovene în legătură cu potențialele amenințări la securitatea statului și, îndeosebi, 
la integritatea teritorială a acestuia. În pofida acestor îngrijorări îndreptățite, pro-
iectul de lege ridică o întrebare fundamentală și anume: în ce măsură noile instru-
mente (infracțiunile și atribuțiile de investigație) sunt necesare când există acte 
cum ar fi Legea cu privire la activitatea specială de investigații sau Legea cu privire 
la extremism, în care se presupune că au fost proiectate special pentru a oferi poli-
ției și Serviciului de Informații și Securitate instrumentele necesare de investigație.

Noul „mandat de securitate” propus (adică o autorizație de folosire a mijloace-
lor investigative speciale, a supravegherii etc.) poate fi inițiat de SIS, justificat de 
un procuror și emis de un judecător. Totuși, nu există nici o conexiune necesară 
între acest mandat și o infracțiune specifică sau chiar vreo „activitate criminală”. 
În schimb, mandatul de securitate va fi emis pentru a permite Serviciului de In-
formații și Securitate să desfășoare măsuri investigative speciale, în afara cadru-
lui procedurilor penale, „să colecteze informații cu privire la posibile evenimente 
și/sau acțiuni care pot pune în pericol securitatea statului […]”.

Un argument care ar putea fi adus este acela că infracțiunile grave, chiar inclu-
zând infracțiunile incipiente (tentative etc.) nu acoperă toate conduitele care pun 
în pericol statul. 

Un alt argument în favoarea unui sistem paralel al mandatului de securitate 
ține de criteriile limitative pentru investigarea infracțiunilor, care, chiar și luând 
în calcul faptul că infracțiunile incipiente pot începe mult mai înainte, sunt prea 
înalte astfel încât împiedică eficiența serviciilor de securitate. 

Proiectul de lege propus înaintează ambele argumente simultan.
În avizul comun, citat, se mai menționează că o agenție de securitate deține 

deseori mandatul de a preveni amenințările la adresa securității statului, de ex., 
atacurile teroriste. Astfel, o agenție de securitate este, în mod inevitabil, tentată 
să investigheze ceea ce poate fi numit ”pre-infracțiune“. Cu toate acestea, într-o 
democrație bazată pe statul de drept, dreptul penal are scopul nu doar de a pro-
teja societatea, ci și de a impune limite fundamentale privind puterea coercitivă a 
statului. Infracțiunile trebuie să fie formulate în mod clar și restrictiv, stabilind, în 
termeni obiectivi și generali, comportamentul interzis. Comportamentul interzis 
ar trebui să fie astfel, în mod rezonabil, previzibil. De asemenea, nu este suficient, 
într-un stat democratic ca organele de aplicare a legii sau de securitate să consi-
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dere că o anumită persoană este angajată într-un comportament interzis. Trebuie 
să existe indicii concrete înainte de a putea iniția investigarea vreunei infracțiuni 
sau, cel puțin, o activitate infracțională. Aceste indicii concrete, împreună cu alte 
informații, trebuie să atingă un anumit standard, o suspiciune rezonabilă, care 
trebuie să fie testată de către o instanță de judecată înainte de a putea dispune o 
măsură sub acoperire care încalcă drepturile omului.

Cum poate fi acest lucru corelat cu necesitatea unei agenții de securitate, cel 
puțin ocazional, de a încerca să afle intențiile oamenilor? Fără îndoială,o agenție 
de securitate ar trebui să poată colecta și analiza informații referitoare la feno-
menele periculoase pentru societate din surse deschise în mod relativ liber. Cu 
toate acestea, atunci când agenția dorește să meargă mai departe și stochează 
informații cu privire la persoanele fizice sau inițiază o anchetă împotriva unei 
persoane fizice cu ajutorul unei măsuri de constrângere prin care se încalcă drep-
turile omului (supraveghere, etc.), în conformitate cu practica stabilită a CEDO, 
trebuie să fie îndeplinite niște standarde mult mai stricte [6].

Folosit în mod corect, mandatul de securitate acordat SIS RM poate aduce be-
neficii reale de securitate. Serviciul de Informații și Securitate devine un serviciu 
pro-activ, îndreptat spre anticiparea și prevenirea riscurilor de securitate [8]. 

În încheiere, bazându-ne pe cele expuse, ținem să menționăm caracterul ex-
trem de sensibil al implementării mandatului de securitate, și anume din motivul 
că acesta vizează ingerința în exercitarea unor drepturi și libertăți fundamentale 
ale omului. În același timp, combaterea unor infracțiuni grave, deosebit de grave 
sau excepțional de grave, care pun în pericol securitatea națională, poate fi rea-
lizată doar prin oferirea unor pârghii suficiente și eficiente organelor abilitate. 
Atenție sporită, în acest context, merită și infracțiunile care pot evolua rapid în 
timp (de execuție promptă) și care pot cauza prejudicii deosebit de grave, cum 
ar fi unele infracțiuni cu caracter terorist, infracțiuni contra securității statului, 
infracțiuni contra securității ecologice etc. Or, în situația descrisă urmează a fi 
soluționată problema priorității dreptului la intangibilitatea vieții private versus 
valoarea salvată, dar și al neadmiterii unor abuzuri sau încălcări în procesul apli-
cării mandatului de securitate.
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The special investigation activity (emphasizing its special legal regime) is part of the 
police activity, which in turn is a specific and very important kind of state activity. It aimed 
at solving the purpose and tasks stipulated in law, including collecting information about 
possible events and actions that could endanger the security of the state, accompanied by 
the application of the coercive power of the state. Thus establishing the existing organic link 
between all kinds of activities cumulated under the incidence of the state police function.

Keywords: state, security, special investigation activity, police activity.

Privită prin prisma scopului - culegerii de informații necesare pentru preve-
nirea și combaterea criminalității, asigurarea securității statului, ordinii publi-
ce, apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor, descoperirea și 
cercetarea infracțiunilor (art.1, alin.(1) din Legea nr.59 din 29.03.2012 privind 
activitatea specială de investigații) și sarcinilor cei revin, potrivit legii - a) rele-
varea atentatelor criminale, prevenirea, curmarea infracțiunilor și identificarea 
persoanelor care le organizează și/sau le comit; b) descoperirea și cercetarea 
infracțiunilor;c) căutarea persoanelor dispărute fără urmă ori a celor care se as-
cund de organele de urmărire penală sau de instanța de judecată ori se eschivea-
ză de la executarea pedepsei; c1) depistarea bunurilor provenite din activități 
ilegale și colectarea probelor privind aceste bunuri; d) colectarea de informații 
despre posibile evenimente și/sau acțiuni ce ar putea pune în pericol securita-
tea statului, art.2 din Legea nr.59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de 
investigații), activitatea specială de investigații se înscrie în rândul activităților 
statale, care exprimă cele mai esențiale atribute, natura și esența puterii de stat 
și reprezentând dreptul de poliție al statului [1, pag. 20] (expresia poliție include 
nu doar organele de poliție propriu-zise, din cadrul M.A.I., dar și alte organe cu 
atribuții polițienești - Ministerul Apărării, Serviciul de Informații și Securitate, 
Serviciul de Protecție și Pază de Stat,  Centrul Național Anticorupție ș.a.). 

Fără rezerve activitatea specială de investigații (subliniind regimul ei ju-
ridic special) se încadrează în activitatea polițienească, care la rândul ei con-
stituie un gen specific și deosebit de important al activității statale, orientate 
spre soluționarea scopului și sarcinilor stipulate în lege, inclusiv - colectarea 
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de informații despre posibile evenimente și/sau acțiuni ce ar putea pune în 
pericol securitatea statului (lit. d), art.2 din Legea nr.59 din 29.03.2012 privind 
activitatea specială de investigații [9] - însoțită de aplicarea puterii coercitive a 
statului, astfel întemeindu-se legătura organică existentă dintre toate genurile 
de activități cumulate sub incidența funcției polițienești a statului [2, pag. 187]. 

Se impune a clarifica, în contextul subiectului propus spre cercetare, una 
dintre componentele scopului activității speciale de investigații, cea care vizea-
ză „asigurarea securității statului”, precum și sarcina stipulată la lit. d), art.2 din 
Legea nr.59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigații – „colec-
tarea de informații despre posibile evenimente și/sau acțiuni ce ar putea pune 
în pericol securitatea statului”. 

Dezvăluirea componentei – asigurarea securității statului – ne determi-
nă a apela la legislația națională în domeniu. Astfel, potrivit Legii nr.618 din 
31.10.1995 securității statului [6] „Securitatea statului se asigură prin stabilirea 
și aplicarea de către stat a unui sistem de măsuri cu caracter economic, politic, 
juridic, militar, organizatoric și de altă natură, orientate spre descoperirea, preve-
nirea și contracararea la timp a amenințărilor la adresa securității statului”, (art.3 
din Lege). Alăturat, Legea nr.619 din 31.10.1995 privind organele securității sta-
tului [3] stabilește menirea, cadrul juridic al activității, sistemul și principiile de 
organizare și de funcționare a organelor securității statului, modul de exercitare 
a controlului și supravegherii asupra activității lor; organele securității statului 
sunt structuri specializate ale puterii executive, menite să asigure, în limita com-
petenței lor, securitatea statului Republica Moldova (art.1 din Lege). 

Următorul act juridic national de importanță majoră în domeniul securității 
statului este Concepția securității naționale a Republicii Moldova [4]: primul 
astfel de document a fost adoptat prin Hotărârea Parlamentului „Cu privire la 
Concepția securității naționale a Republicii Moldova” nr. 445 din 5 mai 1995, iar 
la 22 mai 2008, Parlamentul Republicii Moldova, prin Legea nr. 112, a aprobat 
o nouă Concepție a securității naționale: „...document care reflectă evaluarea 
generală a mediului de securitate pe plan național și internațional în care ope-
rează Republica Moldova și care definește scopul securității naționale, liniile 
directorii de bază pentru securitatea națională, valorile și principiile generale 
ce urmează a fi protejate de statul și de societatea moldovenească.”, dar și „un 
sistem de idei care conturează prioritățile statului în domeniul securității na-
ționale”. Potrivit Concepției: „Securitatea națională nu este numai securitatea 
statului, ci și securitatea societății și a cetățenilor Republicii Moldova, atât pe 
teritoriul Republicii Moldova, cât și peste hotarele ei. Securitatea națională a 
Republicii Moldova se realizează prin măsuri adecvate de natură politică, eco-
nomică, diplomatică, socială, juridică, educativă, administrativă și militară, prin 
activitate de informații, contrainformații, precum și prin depășirea eficientă a 
crizelor, în conformitate cu legislația în vigoare și cu dreptul internațional. Ca-
lea de integrare a Republicii Moldova în Uniunea Europeană, întreținerea bu-
nelor relații pe plan bilateral, regional, participarea la cooperare multilaterală 
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sunt factorii care fac posibilă apărarea intereselor Republicii Moldova și atinge-
rea scopului securității naționale”.

Reținem astfel, că Concepția securității naționale a Republicii Moldova tra-
tează securitatea națională ca noțiune și concept în sens larg, catalogând, în 
mod firesc, securitatea de stat ca parte componentă a securității naționale.

În perimetrul cadrului juridic al securității naționale se înscrie și Strategia se-
curității naționale [8] aprobate la 15 iulie 2011 de Parlamentul Republicii Moldo-
va. În conformitate cu definițiile din preambul, Strategia „pornește de la interese-
le naționale, răspunde la amenințările și la riscurile cu impact asupra securității 
naționale, stabilește obiectivele sistemului de securitate națională, identifică mij-
loacele și căile de asigurare a securității naționale” [8, pag. 1]. Strategia indică că 
„un element central din instrumentarul necesar pentru apărarea și promovarea 
intereselor naționale ale statului este oferit de procesul de integrare europeană 
a Republicii Moldova” [8, pag. 2] și că „în cadrul eforturilor de integrare, o atenție 
deosebită va fi acordată intensificării cooperării cu UE pe linia Politicii Externe de 
Securitate Comună (CFSP) și Politicii Externe de Securitate și Apărare Comună 
(CSDP), orientată spre consolidarea securității naționale și celei regionale. Repu-
blica Moldova va coopera cu UE în domeniile prevenirii și soluționării conflicte-
lor, gestionării crizelor, neproliferării armelor de distrugere în masă” [8, pag. 3].

La p. 4 al Strategiei securității naționale sunt indicate căile de asigurare a 
securității naționale: „Combaterea sărăciei, asigurarea securității economice și 
diminuarea  dependenței energetice, Gestionarea problemelor legate de con-
flictul transnistrean și de retragerea trupelor străine; Diminuarea șanselor co-
erciției externe; Combaterea factorului criminogen și a corupției; Ameliorarea 
situației demografice și sănătatea populației; Prevenirea, gestionarea și elimi-
narea efectelor în caz de calamități  naturale, de poluare a mediului și de acci-
dente tehnogene; Asigurarea securității informaționale; Asigurarea securității 
societale; Asigurarea stabilității politice; Managementul integrat al frontierei 
de stat; Asigurarea securității alimentare; Combaterea terorismului; Cerceta-
rea amenințărilor, riscurilor și a vulnerabilităților cu impact asupra capacității 
de apărare și a securității naționale” [8].

Așadar, cu referire la asigurarea securității statului, ca parte componentă a 
scopului activității speciale de investigații, considerăm că este susceptibilă de 
interpretare în sens larg incluzând sistemul și principiile de organizare și de 
funcționare a întregului sistem al securității naționale și organelor securită-
ții statului; obiectivele sistemului de securitate națională și căile de asigurare 
a securității naționale; securitatea statului prezumă securitatea societății și a 
cetățenilor Republicii Moldova, atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și pes-
te hotarele ei; amenințările, riscurile și vulnerabilitățile la adresa securității 
statului și măsurile orientate spre descoperirea, prevenirea și contracararea la 
timp a acestora, inclusiv prin utilizarea activității speciale de investigații. 

Referindu-ne la sarcina prevăzuta la lit. d), art.2 din Legea nr.59 din 29.03.2012 
privind activitatea specială de investigații – colectarea de informații despre po-
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sibile evenimente și/sau acțiuni ce ar putea pune în pericol securitatea statului 
– pentru a dezvălui esența și conținutul acesteia se impun câteva precizări. 

Ce înseamnă colectarea de informații? Ce se referă la posibile evenimente 
și/sau acțiuni ce ar putea pune în pericol securitatea statului?

Potrivit DEX-ului [5] „a colecta, colectez”, vb. I. Tranz. l. A aduna, a strânge la 
un loc lucruri, diferite materiale, bani etc. pentru un anumit scop. De notat, că 
în textul Legii nr.59 din 29.03.2012 legiuitorul folosește, în acest context, și alți 
termeni, ca sinonime, spre exemplu: „culegere de informații”. Potrivit DEX-ului 
[5] „a culege, culég”, vb. III. Tranz. 1. A lua, a aduna, a strînge ♦ Fig. A dobîndi. 2. A 
strînge, a ridica ceva de pe jos. 3. A aduna laolaltă, din diferite locuri; a colecționa.

Astfel, a colecta, a culege înseamnă a aduna, a strînge, a dobîndi informații. 
Referitor la natura, domeniul, conținutul și alte aspecte ale informațiilor cu-

lese, colectate, strînse, dobîndite legiuitorul indică:
-  în scopul culegerii de informații necesare pentru prevenirea și combaterea 

criminalității, asigurarea securității statului, ordinii publice, apărarea drepturi-
lor și intereselor legitime ale persoanelor, descoperirea și cercetarea infracțiu-
nilor (art.1 din Legea nr.59/2012); 

- informațiile, devenite cunoscute, privind:
a) fapta prejudiciabilă în curs de pregătire, de comitere sau comisă, precum 

și persoanele care o pregătesc, o comit ori au comis-o;
b) persoanele care se ascund de organele de urmărire penală sau de instanța 

de judecată ori care se eschivează de la executarea pedepsei penale;
c) persoanele dispărute fără urmă și necesitatea stabilirii identității cada-

vrelor neidentificate;
d) circumstanțele care pun în pericol ordinea publică, securitatea militară, 

economică, ecologică sau de altă natură a statului;
e) circumstanțele ce pun în pericol securitatea investigatorului sub acoperire 

sau a membrilor familiei acestuia (art.19, alin.(1), pct.2) din Legea nr.59/2012).
Dacă este să ne referim la posibile evenimente și/sau acțiuni ce ar putea 

pune în pericol securitatea statului, cadrul legislativ național conține anumite 
reglementări la acest capitol. 

Astfel, Legea nr.618 din 31.10.1995 securității statului subscrie ca amenin-
țări la adresa securității statului ansamblul de acțiuni, condiții și factori ce com-
portă pericol pentru stat, societate și personalitate (art.4, alin.(1) din Lege).

Potrivit Legii în cauză pericol deosebit pentru securitatea statului prezintă 
(art.4, alin.(2) din Lege) [6]:

a) acțiunile îndreptate spre schimbarea prin violență a regimului constitu-
țional, subminarea sau suprimarea suveranității, independenței și integrității 
teritoriale a țării. Aceste acțiuni nu pot fi interpretate în detrimentul pluralis-
mului politic, realizării drepturilor și libertăților constituționale ale omului;

b) activitatea ce contribuie, în mod direct sau indirect, la desfășurarea de 
acțiuni militare contra țării sau la declanșarea războiului civil;

c) acțiunile militare și alte acțiuni violente care subminează temeliile statului;
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d) acțiunile care favorizează apariția de evenimente extraordinare în trans-
porturi, telecomunicații, la unitățile economice și cele de importanță vitală;

e) spionajul, transmiterea informațiilor ce constituie secret de stat altor state, 
precum și obținerea ori deținerea ilegală a informațiilor ce constituie secret de stat 
în vederea transmiterii lor unor state străine sau structuri anticonstituționale;

f) trădarea manifestată prin acordarea de ajutor unui stat străin în desfășu-
rarea activității ostile împotriva Republicii Moldova;

g) acțiunile care au ca scop răsturnarea prin violență a autorităților publice 
legal alese;

h) acțiunile care lezează drepturile și libertățile constituționale ale cetățeni-
lor ce pun în pericol securitatea statului;

i) pregătirea și comiterea actelor teroriste, atentatelor la viața, sănătatea și 
inviolabilitatea persoanelor oficiale supreme din republică, a oamenilor de stat 
și fruntașilor vieții publice din alte state aflați în Republica Moldova;

j) sustragerea de armament, muniție, tehnică de luptă, materii explozive, radi-
oactive, substanțe otrăvitoare, substanțe stupefiante, toxice și de altă natură, con-
trabanda cu acestea, producerea, folosirea, transportarea și păstrarea lor ilegală, 
dacă prin aceasta sînt atinse interesele de asigurare a securității statului;

k) constituirea de organizații sau grupări ilegale care pun în pericol securi-
tatea statului sau participarea la activitatea acestora;

l) cazurile de crimă organizată sau corupție, care subminează securitatea 
statului.

O altă sursă ce atestă amenințări la adresa securității statului este Legea Re-
publicii Moldova nr.112 din 22.05.2008 privind Concepția securității naționale 
[4] (pct.1.3): 

1) Conflictul transnistrean. Existența regimului separatist amplifică discre-
panța din cadrul juridic unic al Republicii Moldova, condiționînd imposibilita-
tea acordării de asistență juridică cetățenilor Republicii Moldova din localitățile 
din stînga Nistrului (Transnistria), periclitînd totodată cooperarea internațio-
nală judiciară în acest segment. Vor fi intensificate eforturile în vederea soluți-
onării problemei acordării de asistență juridică cetățenilor Republicii Moldova 
din localitățile din stînga Nistrului (Transnistria), în circumstanțele garantării 
drepturilor și libertăților fundamentale consacrate prin instrumente juridice 
cu conotație internațională și europeană la care Republica Moldova este parte. 
Căile de soluționare a conflictului transnistrean se vor baza pe Constituția Re-
publicii Moldova.

2) Riscurile apariției unor tensiuni interetnice. Republica Moldova, fiind un 
stat polietnic și multinațional, amenințarea apariției elementelor de șovinism, 
de naționalism și de separatism este persistentă. Deși legislația țării la acest 
subiect este suficient de progresistă și, la moment, aceste elemente nu sînt pro-
nunțate, se va ține cont de interesele tuturor grupelor etnice de pe teritoriul 
țării în promovarea politicii interne și externe.

3) Amenințarea terorismului internațional. Pe fundalul descreșterii ame-
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nințărilor de ordin militar la adresa securității internaționale, sporesc ame-
nințările neconvenționale, în particular globalizarea fenomenului terorismului 
internațional și pericolul proliferării armelor chimice, biologice, radioactive și 
nucleare, inclusiv obținerea acestora de actorii nonstatali. 

4) Amenințările de origine economică. În virtutea amplasării geopolitice a 
țării și creșterii interdependenței economiei Republicii Moldova față de siste-
mul economic mondial, crizele economice la scară globală și regională ori in-
stabilitatea de pe piețele străine tradiționale sau de interes prioritar pot avea 
un impact negativ substanțial asupra economiei țării. Factorii majori de risc 
de origine economică la adresa securității naționale a Republicii Moldova sînt 
generați de dependența excesivă și unilaterală a sistemelor autohtone elec-
tro-energetice și de distribuție a gazului natural de cele monopoliste străine, 
această dependență fiind totodată o vulnerabilitate internă a statului.

5) Amenințările de origine socială. Narcomania, alcoolismul, răspîndirea 
virusului HIV/SIDA, alte boli contagioase cu pericol sporit pentru societate, ală-
turi de migrația externă a forței de muncă și de rata scăzută a natalității, consti-
tuie o amenințare la adresa bunăstării, stabilității sociale și politice a țării.

6) Amenințările din domeniul tehnologiilor informaționale. Instabilitatea și 
disfuncționalitatea sistemelor informaționale pot să reprezinte amenințări accen-
tuate la adresa securității naționale. Dezvoltarea progresivă a sistemelor electroni-
ce de informații din Republica Moldova, gradul lor înalt de interconexiune cu sis-
temele informaționale internaționale facilitează activitatea factorului criminogen 
în sfera informațională și fac să sporească vulnerabilitatea sistemelor respective, 
inclusiv în sferele de importanță primordială pentru securitatea națională.

7) Amenințările care derivă din activitatea umană. Factorii tehnogeni și 
calamitățile naturale. Amenințările care derivă din activitatea umană cu impact 
asupra securității naționale a Republicii Moldova sînt: degradarea mediului, ex-
ploziile și incendiile; accidentele la întreprinderile energetice, la întreprinderi-
le care utilizează agenți radioactivi și chimici, la întreprinderile de transport, 
efectele transfrontaliere ale unor astfel de accidente. Calamitățile naturale care 
pot determina situații de urgență în Republica Moldova sînt: cutremurele, in-
undațiile și alunecările de teren.

8) Amenințarea crimei organizate și a corupției. Crima organizată, inclusiv 
cea transfrontalieră, se îmbină uneori cu activitatea organizațiilor teroriste și 
cu proliferarea armelor de distrugere în masă. Persistența factorului crimino-
gen creează condiții pentru activitatea teroristă și proliferarea de armament. În 
absența unui control asupra localităților din stînga Nistrului (Transnistria) și a 
segmentului transnistrean al frontierei moldo-ucrainene, fenomenul crimei or-
ganizate devine o amenințare crescîndă la adresa securității naționale a Repu-
blicii Moldova. Acest factor de risc poate produce, de asemenea, efecte negative 
la nivel subregional și regional. Fenomenul corupției afectează grav securitatea 
economică a statului, lezează drepturile omului, subminează structurile statale 
și realizarea progresului social.
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Constatăm, astfel că relațiile sociale, subsumate de amenințările la adresa secu-
rității statului stipulate în Legea nr.618 din 31.10.1995 securității statului și Legea 
Republicii Moldova nr.112 din 22.05.2008 privind Concepția securității naționale, 
sunt protejate și prin legea penală, fiind calificate ca infracțiuni -  în mare parte 
incluse în Capitolul XVII CP al RM - Infracțiuni contra autorităților publice și a secu-
rității de stat, dar și în alte Capitole din Partea specială a Codului penal [7]. 

Concluzii. Maniera în care legiuitorul autohton înserează în legile mențio-
nate (exceptând Codul penal) amenințările în adresa securității naționale este 
suficient de generală, fapt care bineînțeles, creează anumite dificultăți privind 
aplicarea în practică a prevederilor Legii nr.59/2012 în partea ce prevede efec-
tuarea măsurilor speciale de investigații pentru colectarea de informații despre 
posibile evenimente și/sau acțiuni ce ar putea pune în pericol securitatea sta-
tului. Lipsă de certitudine și claritate este de reținut și textul Legii nr.59/2912 
și anume în sintagma prevăzută la lit. d), art.2 - colectarea de informații despre 
posibile evenimente și/sau acțiuni ce ar putea pune în pericol securitatea sta-
tului; or legiuitorul operează cu termenul „posibile” evenimente; precum și cu 
cuvintele „ce ar putea pune în pericol”; cuvinte care atestă o doză mare de esti-
mare subiectivă, limite mari de interpretare, aplicare arbitrară etc.

Mai mult, reglementările invocate reduc substanțial de spectrul măsurilor 
speciale de investigații aplicabile pentru realizarea sarcinii stipulate la lit. d), 
art.2, Legea nr.59/2012 - colectarea de informații despre posibile evenimente 
și/sau acțiuni ce ar putea pune în pericol securitatea statului.
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The defense of national security is one of the situations provided by art. 54 of the 
Constitution of the Republic of Moldova, which allows temporary restriction of the exercise 
of fundamental rights or freedoms of citizens. In the event of a threat to national security 
posed by organized crime, the restrictions provided by the Constitution may be applied. The 
facts, namely the creation of illegal organizations or groups that endanger state security 
or participation in their activity, as well as cases of organized crime and / or corruption, 
which undermine state security, are called threats to national security and constitute a legal 
basis for the initiation of actions by relevant bodies, which have the effect and legitimize the 
temporary restriction of certain human rights or freedoms.

The phenomenon of organized crime, reported to the present stage, has become globalized 
quite rapidly, turning into one of the main threats to national security. The problem of cross-
border crime has several aspects and can be analyzed from different perspectives. So we can 
talk about a threat to national security due to the wide spectrum of criminal acts committed by 
criminal organizations, such as illegal arms and drug trafficking, human trafficking and illegal 
migration, corruption of state dignitaries and control of public resources, as well as assigning 
the legal aspect to financial means illegally gained by rapid introduction into the legal circuit.

Keywords: fundamental rights and interests of citizens, criminal organization, special 
investigation measures, security warrant, national security.

Articolul 54 din Constituția Republicii Moldova imperativ indică că, în Repu-
blica Moldova nu pot fi adoptate legi care ar suprima sau ar diminua drepturile 
și libertățile fundamentale ale omului și cetățeanului.

Totodata, exhaustiv enumeră cazurile cînd exercitarea drepturilor și liber-
tăților poate fi supusă unor restrîngeri și anume:

- în interesele securității naționale;
- în interesele integrității teritoriale;
- în interesele bunăstării economice a țării;
- în interesele ordinii publice;
- în scopul prevenirii tulburărilor în masă și infracțiunilor;
- în scopul protejării drepturilor, libertăților și demnității persoanelor;
- în scopul împiedicării divulgării informațiilor confidențiale;
- în scopul garantării autorității și imparțialității justiției.
Deci, în cazul cînd o cer interesele securității naționale, statul prin pîrghiile 

sale coercitive ar avea posibilitatea de a restrânge unele drepturi și interese ale 
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cetățenilor, în vederea prevenirii și combaterii acțiunilor prejudiciabile menite 
să perecliteze securitatea națională și ordinea de drept. Restrîngerea trebuie 
să fie proporțională cu situația care a determinat-o și nu poate atinge existența 
dreptului sau a libertății [1]. 

Articolul 1 din Legea nr.618/1995 privind securitatea statului, atribuie securi-
tatea statului ca parte integrantă a securității naționale. De asemenea, statuează 
că, prin securitatea statului se înțelege protecția suveranității, independenței și in-
tegrității teritoriale a țării, a regimului ei constituțional, a potențialului economic, 
tehnico-științific și defensiv, a drepturilor și libertăților legitime ale persoanei îm-
potriva activității informative și subversive a serviciilor speciale și organizațiilor 
străine, împotriva atentatelor criminale ale unor grupări sau indivizi aparte [2].

Necesitatea restrîngerii drepturilor și libertăților fundamentale ale omului 
de către organele securității statului apare în cazul existenței unor amenințări 
la adresa securității statului. Astfel, articolul nr.4 din Legea menționată supra 
indică ca amenințări și:

- constituirea de organizații sau grupări ilegale care pun în pericol securita-
tea statului sau participarea la activitatea acestora;

- cazurile de crimă organizată și/sau corupție, care subminează securitatea 
statului [2].

Fenomenul criminalității organizate, raportat la etapa actuală, s-a globalizat 
destul de rapid, devenind unul din principalele amenințări în adresa securității 
naționale. Problema criminalității transfrontaliere prezintă mai multe aspecte și 
poate fi analizată din diferite perspective. Deci, putem vorbi despre o amenințare 
în adresa securității naționale datorită spectrului mare de acțiuni criminale co-
mise de organizațiile criminale, cum ar fi traficul ilegal de arme și droguri, traficul 
de ființe umane și migrația ilegală, coruperea demnitarilor de stat și controlarea 
resurselor publice, precum și atribuirea aspectului legal mijloacelor financiare 
obținute pe cale criminală prin întroducerea rapidă în circuitul legal. 

Potrivit articolului 1 din Legea nr.753/1999 privind Serviciul de Informații și 
Securitate al Republicii Moldova (în continuare – Serviciu), acesta este organul 
de stat specializat în domeniul asigurării securității naționale prin exercitarea 
tuturor măsurilor adecvate de informații și contrainformații, de culegere, pre-
lucrare, verificare și valorificare a informațiilor necesare cunoașterii, prevenirii 
și contracarării oricăror acțiuni care constituie, potrivit legii, amenințare inter-
nă sau externă pentru independența, suveranitatea, unitatea, integritatea teri-
torială, ordinea constituțională, dezvoltarea democratică, securitatea internă a 
statului, societății și cetățenilor, statalitatea Republicii Moldova, funcționarea 
stabilă a ramurilor economiei naționale de importanță vitală, atît pe teritoriul 
Republicii Moldova, cît și peste hotare [3].

În sensul Legii enunțate supra, Serviciul, în limitele atribuțiilor are obligația 
de a obține date informative în interesul asigurării securității Republicii Moldova 
(art.9) și dreptul de a efectua, în conformitate cu legislația, măsuri speciale de in-
vestigații (art.10), însă aceaste acțiuni nu pot să limiteze drepturile și libertățile 
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omului, cu excepția cazurilor prevăzute de Constituție și de alte acte legislative 
(art.4).[3]. Deci, în activitatea sa de asigurare a securității naționale de către Ser-
viciu, legislatorul i-a atribuit competențe de obținere a informațiilor prin efectu-
area măsurilor speciale de investigație, dat fiind faptul că conform art.6 din Legea 
nr.59/2012 privind activitatea specială de investigație, ofițerii de investigație din 
cadrul Serviciului sunt subiecți care efectuiază astfel de măsuri [4]. 

Conform art. 132/1 Cod de procedură penală, activitatea specială de investi-
gații reprezintă totalitatea de acțiuni de urmărire penală cu caracter public și/
sau secret efectuate de către ofițerii de investigații în cadrul urmăririi penale 
numai în condițiile și în modul prevăzute de cod.

Conform aliniatului (2) al aceluiași articol, măsurile speciale de investigații 
se dispun și se efectuează dacă sînt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

- pe altă cale este imposibilă realizarea scopului procesului penal și/sau 
poate fi prejudiciată considerabil activitatea de administrare a probelor;

- există o bănuială rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvîrșirea unei in-
fracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de grave, cu excepțiile stabi-
lite de lege;

- acțiunea este necesară și proporțională cu restrîngerea drepturilor și liber-
tăților fundamentale ale omului [5].

Legea nr.59/2012 privind activitatea specială de investigație, în art.18, pe 
lîngă măsurile speciale de investigații care sunt autorizate de către procuror și 
judecătorul de instructive, prevede trei măsuri speciale de investigație, cum ar 
fi, chestionarea, culegerea informației despre persoană și fapte, identificarea 
persoanei, care sunt efectuate cu autorizarea conducătorului subdiviziunii spe-
cializate [4]. Astfel, doar măsurile speciale de investigații care sunt autorizate 
de către conducătorul subdiviziunii specializate pot fi efectuate în afara urmă-
ririi penale și în cazul documentării acțiunilor organizațiilor criminale, pînă la 
pornirea urmăririi penale. În opinia mea, acestea sunt ineficiente, oferind po-
sibilitate elementului criminal să planifice și să comită acțiunile criminale în 
detrimentul securității naționale.

Din păcate, legislatorul nu a prevăzut în legislația națională un mecanism spe-
cific al organelor securității naționale să reacționeze prompt în asemenea cazuri, 
dînd posibilitate acestuia să documenteze acțiunile prejudiciabile ale organizații-
lor criminale pînă la pornirea urmăririi penale, atribuind acțiunilor date și o tentă 
de prevenire a comiterii infracțiunilor, etapă uitată în lupta împotriva criminalității.

Majoritatea țărilor europene au înarmat organele securității naționale în ac-
tivitatea sa, menită să asigure securitatea națională, cu un mijloc operațional 
numit mandat de securitate, adică posibilitatea efectuării acțiunilor specifice 
de culegere a informației doar în baza unei autorizări pe o perioadă mai înde-
lungată de timp.

Analizînd legislația la capitol a mai multor țări, precum și practica existentă, 
se constată eficiența mandatului de securitate, acțiuni autorizate întreprinse 
în detrimentul unor drepturi și libertăți a cetățenilor, dar care au ca scop pri-
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mordial asigurarea securității naționale, unul din cel mai important element al 
statalității și siguranței omenirii. 

Ca concluzie a celor expuse, evidențiem că, apărarea securității naționa-
le reprezintă una din situațiile prevăzute de art.54 din Constituția Republicii 
Moldova, care permite restrîngerea temporară a exercițiului unor drepturi sau 
libertăți fundamentale ale cetățenilor. În cazul amenințării la adresa securită-
ții naționale generate de infracțiuni de criminalitate organizată, pot fi aplicate 
restricțiile prevăzute de Constituție. Stările de fapt și anume constituirea de 
organizații sau grupări ilegale care pun în pericol securitatea statului sau par-
ticiparea la activitatea acestora, precum și cazurile de crimă organizată și/sau 
corupție, care subminează securitatea statului, sunt constatate ca amenințări la 
adresa securității naționale și constituie temei legal de inițiere de către organe-
le competente a acțiunilor care au ca efect și legitimează restrîngerea tempora-
ră a unor drepturi sau libertăți fundamentale ale omului.

Astfel de acțiuni sunt prevăzute de art.18 al Legii nr.59/2012 privind activitatea 
specială de investigație, dar acestea pot fi efectuate doar în cadrul urmăririi pena-
le, fapt ce tine de birocrația procesuală și împiedică acțiunea promptă a organului 
specializat. Deci, una dintre novațiile legislative ce urmează de propus legislatoru-
lui este instituirea mandatului de securitate. Acest mandat va permite desfășurarea 
măsurilor speciale de investigații, în afara unui proces penal, adică va crea condiții 
optime pentru cunoașterea, prevenirea și înlăturarea amenințărilor, în special a 
celor orientate contra securității naționale. În prezent, cele mai eficiente măsuri 
speciale de investigații pot fi desfășurate doar în cadrul urmăririi penale, și doar 
atunci când a fost deja săvârșită infracțiunea. Scopul activității Serviciului este, în 
primul rând, prevenirea faptelor ce pot prejudicia securitatea statului, anticiparea 
și contracararea acestora prin măsuri non-penale. Mai mult, Serviciul nu dispune 
de organ de urmărire penală și nu are competență procesuală.

Practica țărilor europene (îndeosebi a României) arată că, inițierea manda-
tului de securitate se face printr-o cerere motivată adresată de către condu-
cerea organului competent Procurorului General, care la rîndul său, personal, 
sau prin intermediul unui procuror împuternicit, în cazul în care constată că 
cererea este motivată, înaintează un demers președintelui Curții Supreme de 
Justiție. Acesta transmite demersul înaintat spre examinare unuia din judecăto-
rii desemnați în acest sens, care admite sau, după caz, respinge demersul.

În cazul în care judecătorul constată că solicitarea este justificată și activități-
le specifice culegerii de informații, care presupun restrângerea exercițiului unor 
drepturi sau libertăți fundamentale ale omului, se efectuează numai în situațiile în 
care: a) nu există alte posibilități ori sunt posibilități limitate pentru cunoașterea, 
prevenirea sau contracararea riscurilor ori amenințărilor la adresa securității nați-
onale; b) acestea sunt necesare și proporționale, date fiind circumstanțele situației 
concrete; c) a fost obținută autorizația prevăzută de lege, [6, art.14 alin.(1)] dispu-
ne autorizarea, prin încheiere motivată, care trebuie să cuprindă:
• denumirea instanței, data, ora și locul emiterii; 
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• date și informații din care să rezulte existența unei amenințări la adresa 
securității naționale, prin prezentarea faptelor și circumstanțelor care jus-
tifică măsura;

• activitățile specifice autorizate (măsurile speciale de investigații); 
• identitatea persoanei care este afectată de activitățile specifice, prin re-

strângerea drepturilor și libertăților fundamentale, dacă aceasta este cu-
noscută; 

• organele care efectuează activitățile autorizate; 
• persoanele fizice sau juridice care au obligația de a acorda sprijin la execu-

tarea activităților autorizate; 
• precizarea locului sau a localităților în care se vor desfășura activitățile au-

torizate, dacă acestea sunt cunoscute; 
• durata de valabilitate a autorizației. [6, art.17 alin.(1)].

Tot judecătorul emite un mandat cuprinzând  activitățile specifice autoriza-
te (măsurile speciale de investigații) și durata  de valabilitate a autorizației.[6, 
art.17 alin.(1)].

Deci, ”Mandatul de securitate națională” este o denumire generică care im-
plică două acțiuni distincte:

Acordarea unui mandat de către judecătorul de drepturi și libertăți pentru 
activitățile de culegere a informațiilor care pot restrânge anumite drepturi și 
libertăți cetățenești;

Autorizarea, prin încheiere motivată, a procedurii specifice de culegere a in-
formațiilor [7, p.10-11].

Durata de valabilitate a autorizării activităților este cea necesară pentru 
desfășurarea acestora, dar nu mai mult de 6 luni. Autorizarea poate fi prelungi-
tă în aceleași condiții, pentru motive temeinic justificate, fiecare prelungire ne-
putând depăși 3 luni. Durata maximă a autorizărilor cu privire la aceleași date 
și informații din care să rezulte existența unei amenințări la adresa securității 
naționale este de doi ani. Activitățile specifice încetează înainte de expirarea 
duratei pentru care au fost autorizate, îndată ce au încetat motivele care le-au 
justificat [6, art. 17 alin. (4)].

Judecătorul poate dispune distrugerea materialelor obținute din activitatea 
de culegere a informațiilor, dacă consideră că nu se mai impune continuarea 
activităților. În termen de maximum 7 zile de la solicitare, o copie a procesu-
lui-verbal privind distrugerea se transmite judecătorului.

Atunci când întârzierea obținerii autorizării ar prejudicia grav finalitatea 
activităților specifice necesare, acestea se pot efectua cu autorizarea procuro-
rului, pe o durată de maximum 48 de ore, urmând ca autorizarea judecătorului 
să fie solicitată de îndată ce există posibilitatea, dar nu mai târziu de expirarea 
acestui termen. Judecătorul se pronunță asupra cererii de îndată. 

Legislația de asemenea obligă organele cu atribuții în domeniul culegerii de 
informații să îl informeze în scris pe Procurorul General despre rezultatul acti-
vităților autorizate prin mandat și despre măsurile luate, conform legii.
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Datele și informațiile de interes pentru securitatea națională, rezultate din 
activitățile autorizate, dacă indică pregătirea sau săvârșirea unei fapte prevă-
zute de legea penală, sunt reținute în scris și transmise organelor de urmărire 
penală, însoțite de mandatul emis pentru acestea, la care se adaugă propune-
rea de desecretizare, după caz, totală sau în extras, potrivit legii, a mandatului. 
Convorbirile și/sau comunicările interceptate, redate în scris, și/sau imaginile 
înregistrate se transmit organelor de urmărire penală în integralitate, însoțite 
de conținutul digital original al acestora [6, art. 21, alin. (1)].

În cazul în care datele și informațiile rezultate din activitățile autorizate nu 
sunt suficiente pentru sesizarea organelor de urmărire penală și nici nu justifi-
că desfășurarea în continuare de activități de informații cu privire la acea per-
soană, din dispoziția conducătorului organului de stat cu atribuții în domeniul 
securității naționale se dispune notificarea persoanei ale cărei drepturi sau li-
bertăți au fost afectate prin activitățile autorizate, cu privire la activitățile des-
fășurate față de aceasta și perioadele în care s-au desfășurat [6, art. 20 alin. (2)].

 Există, deci, o obligativitate de înștiințare a persoanelor vizate, pentru a le 
da dreptul să se adreseze organelor abilitate dacă simt că drepturile și libertă-
țile lor au fost lezate. Există, într-adevăr, câteva excepții pentru care nu se poate 
informa persoana supusă activității de culegere a informației și, numai pentru 
o perioadă de timp, excepțiile trebuind a fi bine motivate și explicate.  

Prin urmare, emiterea de către judecătorul anume desemnat de președinte-
le Curții Supreme de Justiție a mandatului, are caracterul unei garanții legale cu 
privire la respectarea drepturilor și libertăților fundamentale în activitatea de 
informații, garanție suplimentară de imparțialitate. 

În context, trebuie de arătat că, fără posibilitățile oferite de mandatul de securitate 
națională, organele de informații nu ar putea pătrunde în clandestinitatea și conspi-
rativitatea specifică săvârșirii faptelor ce pot pune în pericol securitatea națională [8, 
p. 465], dar chiar dacă ar putea prin intermediul instrumentelor procesuale, aceasta 
ar permite infractorilor să fie cu un pas mai înaintea organelor competente.

Tendința criminalității organizate constă în atribuirea unui aspect legal acțiuni-
lor infracționale, care în esența lor au doar un scop: obținerea ilegală a profiturilor, 
care pot fi obținute din comiterea diferitor infracțiuni, însă mijloacele financiare 
acumulate urmează să fie folosite de către conducătorul acesteia în interesele orga-
nizației criminale și susținerea lumiii criminale, cît și în interes personal. 

Scopul organizațiilor criminale este de a influența activitatea economică și 
de altă natură a persoanelor fizice și juridice sau de a o controla, în alte forme, 
în vederea obținerii de avantaje și a realizării de interese economice, financiare 
și politice. Scopul suprem al oricărei organizații criminale este de a conduce 
sau controla din umbră statul/sau cel puțin o parte din el [9]. 

Criminalitatea organizată este o lume paralelă a statului de drept, unde în 
comparație cu ultimul, cuvîntul conducătorului și indicațiile acestuia, care sunt 
chiar și nescrise, se respectă și se execută în volum deplin, fapt ce demonstrază 
ambiționalitatea și reușita organizațiilor criminale. 
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Dacă facem o analiză criminalistică a sferelor de activitate statală și socială, 
interesul organizațiilor criminale persistă acolo unde este putere și pot fi obținu-
te devidende financiare. Aceasta se face în mare parte prin coruperea politicului 
și demnitarilor de stat pentru lobarea intereselor sale criminale, mecanism cu 
ajutorul cărora se modifică legi, se crează platforme convenabile de folosire a 
resurselor publice (atât materiale, cât și financiare), se defavorizează activitatea 
organelor de drept competente în combaterea acestui flagel, se crează un climat 
de nesiguranță pentru populație. Aceste acțiuni se întîmplă în mare parte în țarile 
care sunt în curs de tranziție, unde există probleme de ordin politic, social și eco-
nomic, unde activitatea criminală a organizațiilor criminale este ca un „bonus” 
pentru guvernanți, iar contracararea acțiunilor prejudiciabile ale acestora prac-
tic este imposibilă, vorba proverbului  „Peștele greu se prinde în apă tulbure”.

Dimensiunile crimei organizate în procesul globalizării și activitatea acesteia 
reprezintă un risc mare la adresa securității naționale, ceea ce impune elabora-
rea unei strategii adecvate, bazate pe analiza activității organizațiilor criminale 
și tendințelor dezvoltării acetei caracatițe, dar în primul rînd a unui mecanism 
eficient de cunoaștere, prevenire și înlăturare a amenințărilor în adresa securi-
tății naționale, cum ar fi mandatul de securitate națională.

Acest mandat nu poate fi catalogat ca o armă necontrolată în mîinile Servi-
ciului de Informații și Securitate, dar un scut menit să protejeze securitatea na-
țională, mai mult ca atât, poate fi supus controlului parlamentar, a Procuraturii 
Generale și celui judiciar.
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Of all the security agencies of the Moldovan security system, the Security and Intelligence 
Service has a major importance in preventing and counteracting national risks and 
vulnerabilities, in protecting the statehood of the Republic of Moldova and its citizens. In 
order for the Security and Intelligence Service to be able to fulfill its functional authorities, 
this body must be provided with the necessary conditions and mechanisms. An important 
measure for ensuring security is through the security warrant.

Keywords: rights and freedoms of a citizen, restrictions, security warrant, mission, 
counteracting, threats, risks, vulnerabilities.

În societatea democratică modernă, rolul principal al organelor securității națio-
nale constau în apărarea securității naționale, a preveni și combate orice amenințare 
la adresa acesteia, a proteja valorile democratice și în a promova interesele strategice 
de securitate. Astăzi există multe dezbateri referitoare la posibilele restrângeri ale 
drepturilor și libertăților cetățenilor în timpul realizării mandatului de securitate de 
către un organ de securitate. Mai mult ca atât, rolul, locul, atribuțiile și responsabili-
tățile unui serviciu de securitate sunt permanent obiectul unor dezbateri ample la 
nivelul mediilor academic și politice. Mereu sunt discutate aspectele privind puterea 
pe care aceste structuri o pot avea asupra societății. Pe de altă parte, noile tehnologii 
informaționale și de comunicații au produs schimbări semnificative asupra misiuni-
lor clasice ale serviciilor de informații din întreaga lume.

Din totalitatea organelor de securitate ale sistemului moldovenesc de se-
curitate, Serviciul de Informații și Securitate are o importanță majoră în pre-
venirea și contracararea riscurilor și vulnerabilităților naționale, în protejarea 
statului Republica Moldova și a cetățenilor săi. Ca Serviciul de Informații și Se-
curitate să își poată realiza obligațiile sale funcționale, acestei instituții trebuie 
să i se asigure condițiile și mecanismele necesare. Un mecanism important de 
asigurare a securității este cel prin intermediul mandatului de securitate.  

Mandatul de securitate implică două acțiuni distincte: Acordarea unui man-
dat de către judecătorul de drepturi și libertăți pentru activitățile de culegere 
a informațiilor care pot restrânge anumite drepturi și libertăți cetățenești. Cu-
legerea de informații de către un serviciu de securitate nu presupune numai 
colectarea de date, acte și fapte în legătură cu săvârșirea unor infracțiuni. Cule-
gerea informațiilor este o activitate complexă a serviciilor de intelligence des-
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fășurată cu scopul cunoașterii strategice și prevenirii amenințărilor și vulnera-
bilităților la adresa securității naționale. De asemenea, culegerea de informa-
țiieste efectuată cu scopul evaluării riscurilor strategice privind unele acțiuni 
sau inacțiuni ale statului ori a unor alți actori în raport cu statul. O altă acțiune 
distinctă a mandatului de securitate este autorizarea, prin încheiere motivată, 
a procedurii specifice de culegere a informațiilor [5].

Conștientizarea importanței și rolului mandatului de securitate oferit unui ser-
viciu special intervine prin analiza pericolelor ascunse, care pot surveni în utiliza-
rea abuzivă a internetului, mass-mediei de către grupurile criminale sau teroriste. 
De asemenea, în majoritatea cazurilor, modul în care lucrează serviciile speciale 
este necesar să rămână „secret”, mai cu seamă atunci când printre potențialii sus-
pecți se numără și serviciile de securitate ale altor state, grupurile criminale sau 
teroriste care sunt gata oricând să folosească orice vulnerabilitate. Totodată, prac-
tica a demonstrat că eficiența politicilor de securitate din cadrul serviciilor de se-
curitate, modul în care acestea păstrează secretele mijloacelor de operare și meto-
delor activității de intelligence influențează mult asupra rezultatelor operațiunilor 
speciale. Mai mult ca atât, un serviciu special este obligat să reacționeze prompt, să 
prognozeze și să analizeze în mod substanțial pentru a putea contracara riscurile 
și amenințările tot mai diverse și mai complexe, precum sunt terorismul, atacurile 
cibernetice, riscuri de infrastructură sau economice etc.

La nivel național, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova 
trebuie să fie preocupat de crearea și responsabilizarea unor mecanisme pro-
prii de control și monitorizare în mod eficient, și anume promovarea „manda-
tului de securitate”, prin care să semnaleze și să acționeze imediat la orice po-
tențială amenințare a securității naționale a Republicii Moldova sau încălcare a 
drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor. 

În agenda implementării „mandatului de securitate” sunt și unele aspecte le-
gate de informații specifice, și anume, atacurile cibernetice împotriva Serviciului 
de Informații și Securitate temelor de stat sau private. În contextul nenumărate-
lor controverse și al tuturor fake news-uri, propagandei, de la simple inexactități 
la minciuni și manipulări intenționate, ca de exemplu: cele actuale care au apărut 
în spațiu public privind COVID-19, Serviciul are rolul doar de a bloca prin inter-
mediul altor instituții, nu și de a le investiga sau de a le preveni [7, p. 149].

Astfel, toate calitățile internetului – „acces nelimitat”, „fără reglementări 
stricte” „flux rapid de informații” etc. – facilitează grupările infracționale să-și 
atingă obiectivele. Aceste grupări creează web site-uri, pe rețele apar grupuri 
noi în permanență, care își modifică adresele IP și dispar rapid, dar mențin ace-
lași conținut. Atacurile cibernetice sunt foarte frecvente pe mapamond și chiar 
dacă acestea nu afectează constant securitatea națională a țării în general, s-a 
dovedit că consecințele pot fi dezastruoase. 

Consimțirea mai rapidă de către societate a utilizării mandatului de securi-
tate înafara unei cauze penale de către un serviciu de securitate ar fi posibilă 
prin promovarea prin diferite metode de comunicare a importanței acestuia. 
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O cale ar fi în tradiția „clasică” a lui Putnam și Arendt prin deliberări în cadrul 
unor asociații comunitare, locuri publice, întâlniri și alte forme de contexte față 
în față. Internetul și comunicarea electronică sunt deschise pentru procesele 
de formare a opiniei care transcend limitările întâlnirilor față în față. O altă cale 
de promovare a rolului mandatului de securitate prin rețea orizontală ar fi me-
dierea informațiilor practice și a unor cazuri de rezonanță pentru securitatea 
statului, soluționate rapid datorită mandatului de securitate către societatea 
civilă, care în mod traditional deține rolul de brokeri de informații. Depunând 
la dispoziție informații pentru toți, internetul extinde spațiile din care membrii 
și adepții pot argumenta și participa la activități de advocacy [3].

Autorul consideră că, în scopul îndeplinirii misiunilor sale, organele din dome-
niul apărării naționale, ordinii publice și securității naționale din Republica Mol-
dova trebuie să învețe să se modernizeze la fel de repede ca și amenințările care 
parvin, pentru a le investiga neîntârziat. Aici este vorba și despre schimbarea men-
talității și a comportamentului tuturor celor vizați să implementeze politici și prac-
tici noi, o schimbare a procedurii, care să permită adaptarea continuă la efectuarea 
măsurilor speciale de investigații informative și contrainformative, precum și a 
măsurilor de combatere a dezinformării și agresiunii psihologice informaționale.

Este inadmisibil ca un serviciu de securitate să-și exercite atribuțiile, și anu-
me să cunoască, să prevină, să contracareze, să investigheze, să blocheze etc., 
fără a avea instrumente și mijloace legale adecvate, strict în raport cu sarcinile 
trasate. Astfel, neavând „mandat de securitate”, posibilitățile tehnice nu pot fi 
folosite la instrumentarea cazurilor specifice relevante ce afectează securitatea 
națională. În același timp, și lipsa accesării datelor în timp real duce la imposi-
bilitatea identificării utilizatorilor de cartele preplătite de tip „Prepay”, folosite 
adesea în scop criminal, ceea ce crește gradul de insecuritate pe teritoriul Re-
publicii Moldova. Totodată, și partea material-financiară are un rol imperios 
pentru funcționarea eficientă a unui serviciu de securitate.

Comercializarea cartelelor preplătite de furnizori, fără a identifica abonații, 
creează unele avantaje pentru aceștia de a comite acțiuni anonime. Astfel, se cre-
ează obstacole pentru structurile de forță de a identifica abonații. În anul 2008, la 
solicitarea Serviciului de Informații și Securitate, această obligație legislativă de 
a identifica abonații cartelelor preplătite a fost introdusă în licența 3G. Însă mai 
târziu, furnizorii cu ajutorul ANRCETI au anulat această obligație. Considerăm 
că această obligație trebuie introdusă în Legea comunicațiilor electronice, astfel 
ca toate serviciile să fie prestate în bază de contract, cu identificarea abonaților. 

Autorul consideră că reglementările privind procurarea în continuare a 
cartelelor „Prepay”, doar în baza actului de identitate, sunt sunt inadmisibile 
pentru a avea o evidență a persoanelor care tranzitează teritoriul Republicii 
Moldova în scop terorist, de spionaj, mai ales a persoanelor care merg în zonele 
de conflict sau vin din aceste zone. Astfel de reglementări au fost adoptate în 
Germania, Franța, Spania, Belgia, Federația Rusă - țări preocupate de măsuri-
le privind asigurarea securității naționale, dar și de respectarea drepturilor și 
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libertăților fundamentale ale cetățenilor. În același timp, a fost reglementată 
interconectarea bazelor de date ale diferitor instituții, care ar permite identi-
ficarea, documentarea, prevenirea și, desigur, contracararea cazurilor asociate 
terorismului, crimei organizate și celor transfrontaliere.

Conform Legii privind activitatea special de investigații nr. 59 din 29.03.2012 
subdiviziunea specializată a SIS este abilitată în asigurarea tehnică a interceptă-
rilor comunicărilor, prin intermediul rețelelor de comunicații electronice pentru 
strucutrile de forță, conform încheierii judecătorești și cu drept de executare. In-
terceptarea comunicărilor se efectuează de către ofițerii de investigații al subdi-
viziunilor specializate din cadrul MAI, CAN, SV, SIS și ofițerii detașați la procura-
turile de profil. Echipamentul special ce asigură realizarea măsurilor enunțate 
este gestionat la nive central de către o singură autoritate, SIS, iar subdiviziunea 
specializată asigură cu echipament special periferic organele abilitate care nu 
dispun de echipament special necesar pentru interceptarea comunicărilor.

Pentru ca realizarea măsurilor special de investigații să nu genereze abuzuri 
de serviciu, este reglementată și procedura de control.

Cu ajutorul acestor echipamente special au fost descoperite un șir de in-
fracțiuni deosebit de grave, iar utilitatea acestora este incontestabilă pentru 
prevenirea și contracararea acțiunilor care periclitează securitatea de stat. Dar 
acest complex nu asigură înfăptuirea unui șir de măsuri special de investigații 
pe canale de telecomunicații, fapt c ear fi sporit operativitatea și confidențiali-
tatea procesului de asigurare a securității statului, prevenirea și descoperirea 
infracțiunilor grave, de asigurare a ordinii publice. Aici menționăm despre co-
lectarea informațiilor autorizată prin mandatul/încheierea judecătorească și 
identificarea abonaților autorizată prin ordonanța procurorului.

Autorizarea mandatului/încheierii judecătorului necesită timp, precum și durabi-
litatea executării acestora (până la 5 zile lucrătoare, din ziua depunerii la furnizorii de 
servicii de comunicații electronice din Republica Moldova), nu și în cazul interceptării, 
conectarea se face odată cu eliberarea autorizării de către instanța de judecată. 

La momentul, când apar informații de urgență necesare a fi supuse verificării 
inteligente pentru prevenirea și contracararea oricărei amenințări la adresa se-
curității statului și cetățeanului, atât din interiorul, cât și dinafara acesteia, timpul 
și posibilitățile adeseori sunt nule. Astfel, considerăm oportună elaborarea unui 
proiect care ar stabili colecatrea informațiilor în mod centralizat (similar celui de 
interceptare) în cadrul SIS. Acest proiect ar prevedea conectarea în regim real cu 
furnizorii naționali de comunicații (Orange, Moldcell, Moldtelecom, Starnet) pe 
de o parte și organelle de drept pe de altă parte, pentru executarea solicitărilor 
parvenite și furnizarea informațiilor în format electronic. Stocarea și prelucrarea 
informațiilor primite va fi efectuată în Data Centrul Serviciului.

Menționăm că Serviciul va fi repsonsabil doar de partea tehnică, iar solici-
tările vor fi înregistrate în registrul electronic automatizat. Controlul asupra 
măsurilor speciale de investigații se va efectua de către Procuratură, prin inter-
mediul Serviciului.



35

Respectiv, considerăm că actele legislative ce urmează a fi modificate sunt: 
Legea privind SIS, Codul de procedură penală, Ordinul comun între ministerele 
de forță ale Republicii Moldova pentru aprobarea Instrucțiunii privind modul 
de organizare și înfăptuirea măsurilor speciale de investigații în rețelele de co-
municații electronice. 

Beneficiile proiectului privind obținerea simplificată a descifrărilor, a iden-
tificărilor abonaților în regim online și a altor date aferente vor spori consi-
derabil rezultatele măsurilor speciale de investigații. Datele obținute vor fi 
secretizate, pentru omiterea accesului furnizorilor de comunicații electronice 
din Republica Moldova. De asemenea, simplificarea procedurii de descifrare a 
comunicațiilor ar însemna: datele obținute sunt datele dispozitivului, și nu a 
persoanei care îl utilizează; obținerea descifrărilor unui dispozitiv electronic 
nu este o ingerință în viața privată a abonatului, deoarece poate fi utilizată de 
mai mulți utilizatori. 

Serviciul de Informații și Securitate, la efectuarea măsurilor speciale de in-
vestigații, întâmpină unele inconveniențe de ordin juridic cu privire la actul ju-
ridic oficial prin care se dispune autorizarea măsurii speciale de investigații. 
Astfel, conform prevederilor art. 132 alin 2 din Codul de procedură penală al 
Republicii Moldova ”Pentru asigurarea interceptării și înregsitrării comunicări-
lor, organul de urmărire penală sau procurorul prezintă organului abilitat prin 
lege extrasul din încheierea judecătorului de instrucție, autentificat de către 
acesta, privind dispunerea efecturării interceptării comunicărilor. Totodată, 
conform Legii privind modificarea și completarea Codului de procedură penală 
al Republicii Moldova nr. 100 din 25.05.2016, art. 6 s-a completat cu următorul 
cuprins: mandatul judecătorec – act judecătoresc oficial prin care se dispune 
sau se autorizează efectuarea acțiunilor de urmărire penală, măsurilor speciale 
de investigații, aplicarea măsurilor procesuale de constrângere sau efectuarea 
altor acțiuni procesuale și care conține dispoziția, temeiul acesteia și împuter-
nicirile persoanei care acționează în temeiul acestui mandat.

Pentru ca „mandatul de securitate”, privind realizarea măsurilor speciale 
de investigații, a activităților informative și contrainformative, să nu genereze 
abuzuri de serviciu, considerăm că  procedura de control asupra mandatului 
urmează să fie reglementată conform legislației actuale, și anume:

Controlul Parlamentar, prin Comisia securitate națională, apărare și ordine 
publică, sau o subcomisie în cadrul acesteia, care are în atribuții supravegherea 
Serviciului de Informații și Securitate. Controlul exercitat de către Procuratura 
Generală.

Controlul departamental.
În cazul apariției unor motive întemeiate și legitime de a presupune că un 

anumit mandat de securitate restrânge drepturile și libertățile fundamentale 
ale unui cetățean al Republicii Moldova, în conformitate cu art. 21 din Legea 
nr. 753 din 23.12.1999 privind Serviciul de Informații și Securitate al Republicii 
Moldova, este în drept să se adreseze cu o solicitare către Procuratura Genera-
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lă, ca organ de control al supravegherii legislației Republicii Moldova de către 
Serviciu [2].

Acest “mandat de securitate” ar spori operativitatea și confidențialitatea 
procesului de asigurare a securității statului, prevenirea și descoperirea infrac-
țiunilor grave, de asigurare a ordinii publice. Aici menționăm despre colectarea 
informațiilor autorizată prin mandatul/încheierea judecătorească și identifica-
rea abonaților telefoniei mobile, autorizată prin ordonanța procurorului.

Conform legislației actuale, autorizarea mandatului/încheierii judecătorului 
de instrucție necesită timp, precum și durabilitatea executării acestora (până 
la 5 zile lucrătoare din ziua depunerii la furnizorii de servicii de comunicații 
electronice din Republica Moldova, sau la alte instituții). Nu și în cazul intercep-
tării, unde conectarea se face odată cu eliberarea autorizării de către instanța 
de judecată. La momentul când apar informații de urgență necesare a fi supuse 
verificării în cadrul Serviciul de Informații și Securitate pentru prevenirea și 
contracararea oricărei amenințări la adresa securității statului și cetățeanului, 
timpul și posibilitățile adeseori sunt nule. 

Mandatul de securiate, ca mecanism suplimentar pentru asigurarea securi-
tății de stat a Republicii Moldova, a fost înaintat în 2014. Potrivit ex-ministrului 
justiției, Oleg Efrim [4], amendamentele la legi vin să creeze condițiile necesare 
Serviciului de Informații și Securitate pentru a-și putea realiza obiectivele tra-
sate, și anume asigurarea securității statului. Astfel, una dintre novațiile aces-
tui proiect de lege este instituirea mandatului de securitate, un mandat special 
pentru Serviciul de Informații și Securitate. Mandatul de securitate va permi-
te desfășurarea măsurilor speciale de investigații, în afara unui proces penal, 
adică va crea condiții optime pentru prevenirea și combarea criminalității, în 
special a celei orientate contra securității de stat. 

„Mandatul de securitate” propus (adică o autorizație de folosire a mijloace-
lor investigative speciale, a supravegherii etc.) poate fi inițiat de SIS, justificat 
de un procuror și emis de un judecător. Totuși, nu există nicio conexiune ne-
cesară între acest mandat și o infracțiune specifică sau chiar vreo „activitate 
criminală”. În schimb, mandatul de securitate va fi emis pentru a permite SIS-
ului să desfășoare măsuri investigative speciale, în afara cadrului procedurilor 
penale, „să colecteze informații cu privire la posibile evenimente și/sau acțiuni 
care pot pune în pericol securitatea statului. Pe lângă aceasta, un cerc destul de 
larg de persoane, identificate sau neidentificate, poate fi supus unei astfel de 
operațiuni [1].

În prezent, cele mai eficiente măsuri speciale de investigații pot fi desfășu-
rate doar în cadrul unui dosar penal, și doar atunci când a fost deja săvârșită 
infracțiunea. Scopul activității Serviciului de Informații și Securitate este, în 
primul rând, prevenirea faptelor ce pot prejudicia securitatea statului, antici-
parea și contracararea acestora prin măsuri nonpenale. Mai mult, Serviciul de 
Informații și Securitate nu dispune de organe de urmărire penală și nu are com-
petența de a iniția dosare penale [4].
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Prin scrisoarea din 30 iunie 2016, autoritățile Republicii Moldova au solicitat 
avizul Comisiei de la Veneția pe marginea Proiectului pentru modificarea și com-
pletarea legsilației Republicii Moldova cu privire la “mandatul de securitate” (Le-
gea nr. 281 din 9 iulie 2014), (avizul nr. 878/2017 de la Veneția din 14 martie 2017). 

Proiectul de Lege nr. 281 din 9 iulie  2014 a  fost  elaborat  de  experții  Mi-
nisterului  Justiției, în comun cu Direcția Drepturile Omului (DDO) din cadrul 
Direcției Generale Drepturile Omului și Statul de Drept (DGI) a Consiliului Eu-
ropeipentru a îmbunătăți cadrul juridic național de protecție a „securității sta-
tului” și de combatere a extremismului. Ulterior, a fost înregistrat ca inițiativă 
legislativă în  iulie  2014,  și a  fost  discutat  în  primă  lectură  de  către  Par-
lamentul Republicii Moldova. Proiectul de lege are drept scop stabilirea unei 
proceduri care să-i permită Serviciului de Informații și Securitate să desfășoare 
activități speciale de  investigații în afara cadrului penal (prin „mandat de secu-
ritate”) justificat  de  un  procuror  și emis  de  un  judecător, având acces explicit 
la secretul de stat. La baza elaborării acestui proiect de lege stă hotărârea CEDO 
(din 14 septembrie  2009) în cazul Iordachi și alții versus Republica Moldova.

În legătură cu mandatul de securitate, Comisia de la Veneția a intervenit cu 
unele recomandări: 

a) prevederea condițiilor suficient de  clare și precise pentru  autorizarea  
judiciară  a mandatului de securitate, solicitând, printre altele, indicii concrete  
privind  activitatea criminală,  suspiciuni rezonabile și o definiție mai îngustă a 
categoriilor de persoane vizate de investigația specială în baza mandatului de 
securitate; 

b) specificarea circumstanțelor pentru autorizarea de urgență și prevederea 
termenului rezonabil pentru revizuirea ulterioară de către judecător; 

c) specificarea mai corespunzătoare a motivelor de amânare a înștiințării 
persoanei vizate de un mandat de securitate și consolidarea garanțiilor afe-
rente, inclusiv prin mecanisme adecvate pentru revizuirea periodică a deciziei 
de neînștiințare și a unui drept efectiv de a contesta această decizie, precum și 
decizia de a emite mandatul de securitate. 

La modul general, îngrijorările  rămân doar în privința  răspunderii Servi-
ciului, Comisia de la Veneția și Direcțiilor vizate reiterează recomandarea  lor  
adresată  autorităților Republicii Moldova încă în 2014 de a evalua mecanismul 
existent de control asupra Serviciului și de a analiza modalitățile de a-l  îmbu-
nătăți și de a-l  face mai eficient, inclusiv  prin  luarea  în  calcul  a suplimentării, 
sau înlocuirii actualului control  parlamentar al Serviciului de Informații și Se-
curitate cu o anumită formă de control independent la nivel de experți sau un 
serviciu de contestații [1].

Mandatul de securitate reprezintă un cadru legal, un echilibru între ceea ce 
„se cere” de la un serviciu de securitate și ceea ce li „se oferă” în lipsa mijloace-
lor legale de acțiune, care sunt grav afectate, astfel încât societatea să aprecieze 
efortul operațional depus de un serviciu special pentru protejarea securității 
naționale a țării, cât și a cetățenilor.  
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Discussions regarding the reform of the intelligence activity in the Republic of Moldova have 
started simultaneously with the change of the national policy vector from West to East. They have 
not stopped until now although, more than ten years ago, the political elites directed their eyes 
again to the West. As a result of oscillations of views of national politicians, our country continues 
to undergo a long transition period from the Soviet form of governance to the democratic model.

The modernization of the intelligence activity remains closely anchored to this process. 
Within the limits of this article, the author will discuss the topic of the warrant for technical 
surveillance, which is a component of the intelligence activity. It seems that the majority of 
legal, political and other dissensions have depended on it since the origins to the present.

Keywords: special activity of investigations, special measures of investigations, special 
techniques of investigation, security warrant, technical surveillance, criminal trial, criminal 
investigation.

Introducere. Noțiunea Mandat de supraveghere tehnică este relativ nouă pen-
tru vocabularul juridic național și încă puțin cunoscută de către mediul academic, 
practicieni și alți actori importanți din domeniul investigațiilor confidențiale, ne-
maivorbind de toți ceilalți, care nu au o tangență directă cu această ramură de 
activitate. Acest termen îl regăsim în legislația României [1], unind generic urmă-
toarele acțiuni: a) interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare 
la distanță; b) accesul la un sistem informatic; c) supravegherea video, audio sau 
prin fotografiere; d) localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice. 

Legislația națională, deocamdată, nu cunoaște termenul Mandat de supra-
veghere tehnică, dar s-ar putea să-l folosească în viitorul apropiat, având în ve-
dere că într-un atare Proiect de Lege, menit să modifice prevederile juridice cu 
privire la măsurile speciale de investigații din CPP și Legea nr.59 cu privire la 
activitatea specială de investigații, prevede noțiunea „supravegherii tehnice”. 
Ne referim la un singur proiect de lege supus discuțiilor publice în ultimii cinci 
ani  și care nu mai ajunge să fie discutat în plenul Parlamentului, fiind reîntors 
de fiecare dată comisiei de lucru [2, p. 8]. 

Analiza acestui proiect denotă că mandatul de supraveghere tehnică este o 
nouă tentativă de scoatere a investigațiilor speciale din starea de incertitudine 
ce datează din 2012 și până în prezent. Pe durata celor opt ani de zile, de la 
așa-numita reformă a activității de investigații (operative și speciale), repre-
zentanții acestui domeniu au făcut numeroase tentative de identificare a unei 
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formule legale ce ar permite realizarea măsurilor tehnice de investigații în afa-
ra limitelor urmăririi penale. S-a încercat prin formula testării integrității pro-
fesionale, dar nu s-a reușit. De câteva ori s-a propus promovarea mandatului 
de securitate, care, de asemenea, nu s-a reușit.  Paralel, se propune modificarea 
CPP și Legii nr.59 privind activitatea specială de investigații. 

În prezentul studiu autorul încearcă să elucideze situația vizată, să analizeze 
subiecte pertinente de pe poziții conceptuale și să identifice soluții corespun-
zătoare cu privire la aplicarea mandatului de supraveghere tehnică în cadrul 
și în afara urmăririi penale. Comentariile incluse în studiu vizează și măsuri 
speciale, care nu neapărat sunt cuprinse de noțiunea ”supraveghere tehnică”. 

Metodologia studiului derivă din aplicarea metodelor tradiționale de cer-
cetare: logică, istorică, sistemică, observației, deducției și inducției, precum și 
metoda sintezei și comparației. Studiul reprezintă o abordare în ordine crono-
logică a factorilor, care au stat la baza restricționării mandatului de suprave-
ghere tehnică. În baza analizei materialelor pertinente (literatura de specialita-
te, note și avize ale proiectelor de lege, materiale empirice, legislația națională 
și din străinătate) și a experienței autorului în domeniul activității speciale de 
investigații sunt formulate concluziile și propunerile de rigoare.

Înțelegerea de facto a situației actuale cu privire la problematica mandatului 
de supraveghere tehnică impune evidențierea circumstanțelor, care au stat la 
baza reformei din 2012 prin care a fost abrogată Legea nr.45 din 1994 cu pri-
vire la activitatea operativă de investigații și, în locul acesteia, adoptată actuala 
Lege nr.59 cu privire la activitatea specială de investigații, iar odată cu ea, fiind 
completat și CPP cu acel nomenclator de măsuri speciale de investigații în for-
matul în care îl cunoaștem în prezent. 

Fără înțelegerea contextului istoric este extrem de complicată înțelegerea apli-
cării supravegherii tehnice în afara limitelor urmăririi penale. Autorul demon-
strează că problema în sine nu este doar de natură strict juridică, ci intervin și 
alte necunoscute de înțelegerea corectă a cărora depinde soluționarea impasului. 

Mai întâi de toate trebuie menționat faptul că mandatul de supraveghere 
tehnică este un instrument foarte eficient de culegere a informațiilor. Iar cei, 
care dețin informația, se cunoaște, că sunt nu doar protejați, dar și avantajați, 
împiedicând pericolele ce ar putea să survină. 

Dintotdeauna această armă s-a aflat în dotarea organelor de securitate, me-
nite să asigure securitatea cetățeanului și a statului, să combată criminalitatea. 
În perioada sovietică această armă se folosea nu doar în scop de siguranță și 
combatere a criminalității, dar se mai folosea și ca instrument de spionaj politic 
[3, p. 16].

Odată cu proclamarea independenței sale, Republica Moldova s-a orientat 
spre Vest, dezvoltându-se conform principiilor democrației și al pluralismului 
politic și înregistrând multiple partide liberal-democratice [4]. Drept urmare, 
a început lupta pentru putere și toate formațiunile politice, indiferent de ori-
entare, declarau lozinci triumfătoare despre libertate, prosperitate și reformă 
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a statului în care interesul general îl va domina pe cel individual și de partid. 
Elita politică națională, însă, fiind nepregătită pentru o concurență loială și con-
structivă, foarte curând a transformat această concurență în luptă adevărată cu 
lovituri de culise.

Totuși, fiind angajată în crearea statului de drept, în care legea este mai presus 
decât partidul, majoritatea parlamentară, reieșind din raționamente absolut logi-
ce și firești, au reușit să se înțeleagă asupra folosirii întregului sistem operativ-in-
formativ de stat doar în interesele și pentru securitatea strictă a valorilor cetă-
țeanului, materializând această convenție prin adoptarea în 1994 a Legii nr.45 
cu privire la activitatea operativă de investigație. Este important de menționat 
faptul că niciodată până la acel moment nu existase vreo lege, care să reglemen-
teze respectivul domeniu de activitate. Singurele acte normative relevante erau 
regulamentele interne clasificate la care cetățeanul nu avusese niciodată acces. 

Dezamăgiți, în următorii ani, pe cei de la guvernare pentru că nu mai făceau 
față situației de criză economică ce se instaurase în țara noastră, cât și nostalgia 
pentru trecut a moldovenilor, au adus la guvernare în 2001 un partid de stânga.

Rămași în opoziție, cei de dreapta au început să declare că s-au întors tim-
purile spionajului politic. Putem fi siguri că în acel moment nu se mai punea în 
valoare interesul și securitatea cetățeanului, ba dimpotrivă se puneau bazele 
exploatării drepturilor acestuia în interese de partid, dar și ale lumii criminale 
[5; 6]. Cine a trăit perioada anilor de tranziție, instalată după 1990, cunoaște, 
nu doar din auzite, ce înseamnă să supraviețuiești într-un stat nefuncțional. 
Este suficient să ne amintim acea perioada de cotitură în care racketul și diferi-
te grupări criminale făceau legea, iar oamenii erau torturați cu fierul de călcat 
în timpul unor reglări de conturi și înjunghiați în plină stradă pentru a fi depo-
sedați de bunuri [7].

Ideea este că prin slăbirea organelor de drept cei de la guvernare devin mai 
vulnerabili, deoarece neasigurarea suficientă a ordinii și securității cetățeanu-
lui generează creșterea criminalității și nemulțumirea socială și, prin urmare, 
cei de la putere sunt înlăturați. Din păcate acesta-i adevărul ce a urmărit socie-
tatea moldovenească de la independență până în prezent și care explică între-
barea: de ce țara noastră nu poate să depășească perioada de tranziție? 

Așadar, s-au căutat soluții de slăbire a puterii, doar că acest lucru trebuia 
făcut legal și credibil, după regulile statului de drept. Printre soluții fusese și 
redactarea Legii nr.45, sau mai bine zis, restricționarea a ceea ce numim noi as-
tăzi mandat de supraveghere tehnică. Cea mai mare fobie era generată anume 
de interceptarea convorbirilor telefonice ca și măsură operativă de investigație, 
în primul rând, pentru că era o armă foarte eficientă împotriva criminalității și, 
în al doilea rând, persista suspiciunea folosirii ei în scopuri politice. Evident că 
cei de la guvernare nu puteau fi învinuiți pentru adoptarea unei legi care, potri-
vit celor din opoziție, viola drepturile omului. Ar fi fost culmea, că doar tot ei o 
adoptaseră cu câțiva ani în urmă. Este ca și cum ți-ai turna o căldare cu noroi în 
cap cu propriile mâini.
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Și atunci, cum ar fi fost mai bine să pună în aplicare această strategie? În Par-
lament – imposibil. În instanțele de judecată naționale - puține șanse. Atunci, 
poate direct la CEDO – perfect. Dar ce să contestezi dacă nu era nici o plângere 
din partea nimănui și, chiar dacă ar fi fost, cum era posibil să se demonstreze 
ilegalitatea interceptărilor, adică a abuzurilor? Soluția putea fi una singură - con-
testarea eventualelor abuzuri și lipsa garanțiilor suficiente împotriva acestora. 
Mai departe, ca la carte, totul s-a rezolvat cu mâna altora mai tineri și mai dornici 
de afirmare [28], unde mai pui că pe timp de criză banii erau o mare provocare. 

Deși cererea fusese depusă la CEDO la 14.02.2002, totuși  Hotărârea a fost 
pronunțată tocmai la 20.01.2009. De ce a durat atât de mult? Probabil că ju-
decătorii de la CEDO aveau probleme mai serioase de rezolvat, în plus, la acel 
moment, toată lumea se gândea cum să legalizeze mai bine  tehnicile de inter-
ceptare, urmărire, supraveghere și alte tehnici speciale de investigare anume 
pentru combaterea criminalității și asigurarea securității statelor.  Omenirea 
nu-și revenise din starea de șoc produsă de actul terorist din SUA ce avusese loc 
doar cu o jumătate de an în urmă  (11 septembrie 2001). Anume în anii care au 
urmat au fost emise cele mai importante acte de talie internațională prin care 
se recomanda tuturor statelor să prevadă în legislațiile lor naționale posibilități 
de folosire a supravegherii tehnice pentru prevenirea și curmarea infracțiuni-
lor, precum și pentru securitatea statelor [29]. Tot  în contextul prevenirii cri-
minalității și asigurării securității, SUA făcuse țării noastre chiar și o donație de 
echipament tehnic destinat anume interceptărilor telefonice, acest fapt însă a 
produs și mai multă isterie în rândul oponenților politici.  

În aceste condiții hotărârea CEDO devenea mai importantă și mai necesară, de-
oarece în baza ei s-ar fi putut învinui guvernarea de interceptări ilegale, totodată, 
s-ar fi câștigat și o groază de bani din cazurile câștigate în instanță prin anularea 
probelor formate din înregistrări audeo-video obținute prin mandatul de suprave-
ghere tehnică în afara urmăririi penale. Miza creștea de la an la an, în plus se apro-
piau alegerile parlamentare din aprilie 2009, de aceea, procesul trebuia urgentat.  

Schimbarea judecătorului reprezentant la CEDO din partea Moldovei, doar 
cu o jumătate de an înainte de pronunțarea Hotărârii indicate [30], a făcut po-
sibilă rezolvarea problemei.  

Astfel, anul 2009 se face important nu doar prin pronunțarea hotărârii CEDO 
în care se recunoaște că Legea nr.45 nu conține suficiente garanții împotriva 
eventualelor abuzuri privind interceptările, dar și prin schimbarea partidului 
de guvernare, cei de stânga sunt înlocuiți cu cei de centru-dreapta și, odată cu 
aceasta, se schimbă și vectorul politicii naționale de la est, iarăși spre vest. 

Să fi fost acele evenimente o simplă coincidență? Greu de crezut. Dar ce mai 
contează? Din punct de vedere juridic legea în permanență necesita revizuită, 
îmbunătățită, perfecționată că doar nu există legi perfecte, întotdeauna se gă-
sește loc de mai bine. Ce înseamnă „garanții suficiente” și de câte garanții este 
nevoie ca să ajungi la suficiență? Se pare că indiferent de numărul garanțiilor 
introduse în lege tot nu vor fi suficiente. Suficient este o apreciere subiectivă, 
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unii vor spune – destul, iar alții – mai trebuie. Desigur că, din acest punct de 
vedere, maximul suficienței poate fi atins prin interdicție. 

Legislația actuală anume asta și face - interzice supravegherea tehnică în 
afara limitelor urmăririi penale. Dar oare asta însemnă garanții suficiente? Și 
cui servesc aceste garanții? Oare interzicând prin lege te poți asigura contra 
unor abuzuri? Oare abuzatorilor (criminalelor) le pasă de ce spune legea? Ori 
legea le poate interzice doar celor care au respect față de lege nu și abuzatorilor. 

Toată lumea cunoaște că după reformă, în pofida garanțiilor introduse în lege, 
abuzurile eventuale au devenit reale și de la un an la altul au devenit mai multe și 
mai multe. Cine își mai asumă astăzi răspunderea pentru reformă? S-au cheltuit 
o groază de bani, dar ce a câștigat în schimb cetățeanul RM? Garanții suficiente în 
schimbul lipsei de securitate? Dacă unele instanțe de judecată naționale pronun-
ță hotărâri abuzive pentru care CEDO obligă RM să achite sume de milioane de 
lei, de ce nu schimbăm legea și să le interzicem tuturor judecătorilor să mai emită 
hotărâri? Este absurd, nu? Dar să interzici unui serviciu, a cărui obligație este 
să asigure securitatea cetățeanului, să aplice măsurile eficiente de supraveghere 
tehnică pentru relevarea și înlăturarea amenințărilor la adresa securității, care 
de altfel se aplică în toată lumea civilizată, oare nu este absurd? 

Garanțiile suficiente trebuie să vizeze strict doar pe cei care încalcă legea, 
dar nu și pe cei care ne apără de elementele criminale mai periculoase ca în anii 
‘90 [13]. În loc să le spunem un mare mulțumesc și să le dăm onorul în semn de 
recunoștință pentru că lucrează mai mult din devotament decât din 

stimul, îi dezarmăm și îi trimitem în luptă ca și carne de tun. Da, adevărată 
democrație. Ar trebui poate să le facem și un „monument” direct în centrul ca-
pitalei, pentru reformă, pentru că avem acum cea mai democratică legislație cu 
cele mai multe garanții contra abuzurilor, ce nu are echivalent în toată Europa. 

Reformele sunt binevenite doar în condițiile în care aduc plus valoare siguranței 
cetățeanului și nu lumii criminale. Să interzici organelor vizate să lucreze eficient 
pentru asigurarea securității valorilor cetățeanului înseamnă reformă? Din acest 
punct de vedere se vede cu ochiul liber ale cui interese au fost garantate. Din cele 
cinci nume de familie ale petiționarilor la CEDO două figurează în calitate de apără-
tor pe cele mai răsunătoare cazuri de crimă organizată ale anilor 90 – 2000 [14], iar 
unul dintre  aceștia devenind chiar deputat în parlament de legislatura 2009, drept 
recompensă, probabil, pentru „apărarea” drepturilor cetățeanului. 

Inițial, după pronunțarea Hotărârii CEDO, introducerea garanțiilor suficien-
te contra eventualelor abuzuri presupunea excluderea din Legea nr.45 a măsu-
rii interceptării.  Nu s-a reușit, pentru că mai erau forțe să se opună și să explice 
că fără supraveghere tehnică va fi extrem de dificil să combați criminalitatea, 
mai ales în condițiile în care rețelele electronice de comunicare deveneau tot 
mai accesibile de la o zi la alta, iar criminalii profitau din plin de ele [15]. 

A urmat reforma propriu zisă din 2012, însă,  înainte de alte comentarii mai 
trebuie amintit faptul că până la reformă exista problema utilizării în procesul 
probator a rezultatelor obținute prin supravegheri tehnice realizate în afara ur-
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măririi penale. Legea procesuală nu prevedea expres o procedură în acest sens și 
respectiv materialele operative (înregistrări audio, video, foto) erau considerate 
nule pe motive strict formale: 1) nu erau obținute de organul urmăririi penale 
și 2) erau obținute în afara urmăririi penale, adică nu în conformitate cu preve-
derile CPP [14]. Cel mai interesant este faptul că din punct de vedere al CEDO 
această formalitate, specifică spațiului ex sovietic, nu are nici o relevanță. Dar și 
mai interesant este faptul că problemă formalismului probelor nu a dispărut nici 
astăzi, chiar dacă supravegherea tehnică a fost inclusă în spațiul urmăririi penale. 
Măsurile de investigații sunt realizate ca și mai înainte tot de ofițerii de investi-
gații și nu de organul de urmărire penală, acesta din urmă doar inițiind măsurile 
și obținând rezultatele. În plus ofițerul de investigații nu are nici măcar statut 
procesual. Oare asta nu este o garanție pentru protecția elementelor criminale?

Când s-a propus includerea măsurilor speciale de investigații în CPP toată lu-
mea înțelegea că în viitor nu va mai exista problema valorificării rezultatelor ob-
ținute prin supravegherea tehnică. Pentru rezolvarea anume a acestei probleme 
majoritatea republicilor exsovietice și-au reformat legislația după modelul inclu-
derii măsurilor speciale de investigații în legile lor procesuale, mai întâi țările 
baltice, apoi Ucraina și Moldova, după care restul. Ideea în sine nu este una rea, 
chiar urmărește un scop nobil: de a spori posibilitățile procesului probator. Acest 
lucru însă trebuie făcut în așa fel încât să sporească capacitatea de combatere a 
criminalității și de securitate a valorilor cetățeanului și  statului, nu invers.  Anu-
me așa au procedat toate țările care au urmat această cale, păstrând potențialul 
de prevenire și curmare a infracțiunilor, precum și potențialul de asigurare a se-
curității, și totodată, extinzând numărul procedeelor probatorii. 

Aparent, în Republica Moldova reforma urma să se facă la fel, dar în realitate 
aceasta a avut loc iarăși în baza acelorași interese de restricționare maximală 
a supravegherii tehnice. S-a vorbit una dar s-a făcut altceva. S-a vorbit de apli-
carea măsurilor speciale în procesul penal, dar în realitate, aceasta a însemnat 
în cadrul urmăririi penale. S-a spus că între măsurile speciale de investigații și 
acțiunile de urmărire penală din punct de vedere probator nu există diferențe 
[17] dar vedem că există, însăși CPP le tratează diferit [18]. S-a făcut referință la 
experții internaționali [19] și la actele internaționale, care recomandă aplicarea 
tehnicilor speciale de investigare (mandatul de supraveghere tehnică) pentru 2 
scopuri și anume combaterea criminalității și asigurării securității statului, dar 
în legislația națională avem altceva. Tot potențialul combaterii criminalității și 
asigurării securității a fost restricționat în limitele urmăririi penale, fază a pro-
cesului penal care din punct de vedere legal poate începe doar după comiterea 
de facto a infracțiunii. Multiplele contraziceri legislative ce s-au făcut în con-
textul reformei au diminuat și mai mult securitatea țării, iar lipsa de securitate 
produce exact ce avem astăzi (instabilitate, corupție, discriminare pe criterii 
politice etc.) și care în cele din urmă îl determină pe cetățean să plece din țară. 

Cu titlul de comparație putem spune că până la reformă nu era problema 
aplicării supravegherii tehnice în afara urmăririi penale. Dacă erau motive înte-
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meiate să se creadă că cineva pregătește o infracțiune (de ex.: omorul la coman-
dă) se autorizau măsurile corespunzătoare și situația era ținută sub control. 
Dacă condamnatul se eschiva de la executarea pedepsei, la fel, se elibera man-
datul de supraveghere tehnică și imediat era identificat locul unde acesta se 
află și era reținut, dacă persoana era anunțată dispărută fără urmă se proceda 
de asemenea în mod operativ, nu erau probleme nici cu identificarea și lichida-
rea amenințărilor la adresa securității naționale. Acum, după reformă nimic din 
toate astea nu se mai poate face pentru că totul depinde de momentul pornirii 
urmăririi penale. În fine, se poate spune că, până la reformă se acționa mai mult 
preventiv, iar după reformă criminalitatea este combătută reactiv.

Întrebarea firească pe care ar trebui să ne-o adresăm este dacă a sporit după 
reformă nivelul  combaterii criminalității și asigurării securității cetățeanului 
și statului? Știm cu toții că se vor găsi argumente pentru  demonstrarea „efec-
telor pozitive” prin date statistice [20] făcute ca la carte, dar ele vor rămâne 
doar niște cifre, fiindcă indicele de percepție al criminalității nu s-a diminuat, 
ba dimpotrivă a crescut [21]. Se cunoaște și fără statistică care este nivelul de 
contrabandă (în ultima perioadă se transportă cu dronele), trafic de persoane, 
droguri, arme etc.,  ne mai vorbind despre corupție al cărui cod este de ani buni 
mult mai roșu decât la COVID-19. Ofițerii de investigații nu mai știu ce și cum să 
facă, dând neputincioși din umeri în așteptarea unor noi schimbări legislative 
ce le-ar permite să acționeze. Ei nu vor să încalce legea, lucrează conform legii.

În timp ce unii caută disperat soluții, propunând diferite proiecte de lege 
care să le ușureze  munca, alții se dau de ceasul morții că apără drepturile cetă-
țeanului, blocând toate inițiativele legislative ce ar permite supravegherea teh-
nică în scop de prevenire și curmare a infracțiunilor, precum și de securitate a 
cetățeanului și statului. Înainte să înaintezi o inițiativă legislativă în acest sens 
ar trebui să-ți faci o strategie foarte bine gândită de confruntare cu o armată 
echipată de cel puțin 25 ONG susținute de diferiți „ocrotitori” externi și interni 
al binelui nostru comun, precum și, de diferiți funcționari de rang înalt repre-
zentanți neoficiali ai diferitor partide politice, iar în final, Comisia de la Veneția 
va pronunța verdictul în defavoarea unor astfel de inițiative și cu siguranță ar-
gumente se vor găsi foarte și foarte multe. 

Din acest punct de vedere se pare că putem înțelege de ce nici o guvernare 
nu vrea să promoveze în parlament o astfel de inițiativă legislativă. În primul 
rând pentru că se teme să fie blamată de cenzurarea drepturilor omului. Doi, 
pentru că ea însăși are ce ascunde și vrea să-și păstreze inocența și imunitatea. 

Deci, criminalitatea poate fi combătută (prevenită, curmată) doar la nivel de jos 
și cel mediu dar nu și mai sus [30]. În felul acesta organele implicate în combaterea 
criminalității prezintă cifre ca să demonstreze rezultate pozitive, dar în realitate lu-
crurile nu sunt atât de bune. Populația este nemulțumită de rezultate pentru că nu 
crede în cifre. Guvernarea nu vrea să-și asume riscul pentru schimbarea situației 
și, ca rezultat,  se menține câțiva ani la putere, după care, este înlăturată și vine alta 
care procedează tot la fel și, astfel, se închide cercul vicios din care se pare că nu 
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există scăpare. Uite așa țara noastră se rotește de treizeci de ani ca în carusel și se 
pare că ne-am amețit cu toții de tot și nu ne mai revenim din această stare.

Dar chiar să nu existe scăpare? Poate că a venit timpul să învățăm de la cei 
care au reușit, să învățăm de la țările cu democrație avansată. Din punct de 
vedere al respectării drepturilor omului se poate spune că legislația națională 
este mai democratică decât cea a europenilor, deoarece, comparativ cu a lor, 
nu permite supravegherea tehnică fără inițierea unei urmăriri penale. Și totuși 
populația țării noastre migrează în Europa, căutând stabilitate și siguranță, ne-
având nici o grijă că acolo organele statului i-ar putea supraveghea tehnic. 

Ceea ce au înțeles europenii, dar mulți dintre noi încă se mai gândesc este fap-
tul că supravegherea tehnică este un instrument vital în lupta împotriva crimi-
nalității [23, p. 3]. Statul este cu atât mai vulnerabil cu cât sistemul de securitate 
al țării este mai slab, iar legile ar rămâne simple texte dacă nu ar exista organe 
competente să le implementeze. Legile nu au cum să funționeze de la sine, pentru 
respectarea lor se cer măsuri adecvate de supraveghere și reacție promptă. Dacă 
colegii din străinătate ne avertizează, de exemplu, că pe teritoriul țării noastre 
intră un infractor periculos, un killer, un terorist, sau un spion, ce ar trebui să facă 
ofițerii noștri de investigații? Să pornească urmărire penală? În bază la ce dacă 
infracțiunea încă nu s-a comis? Suspecții încă nu au reușit să facă nimic pe terito-
riul țării noastre, dar când vor reuși va fi deja târziu să-i mai supraveghezi tehnic 
și să reacționezi prompt pentru a curma infracțiunile.  

Prin comparație observăm și faptul că în străinătate foarte multă lume se impli-
că în analiza problemelor ce țin de supravegherea tehnică.  La noi constatăm o criză 
și la acest capitol, foarte puțini cercetători își exprimă viziunea vis a vis de proble-
ma elucidată. Dacă comparăm materialele bibliografice pro și contra supravegherii 
tehnice vom observa că cele mai multe se pronunță împotrivă. De cealaltă parte, nu 
prea există suport teoretic în favoarea acestui procedeu. În afară de câteva inițiative 
legislative și câteva note la ele, nu mai avem nimic altceva ce să punem pe cântar. 
Lucrurile au fost lăsate așa la voia întâmplării, toată lumea dorindu-și schimbarea 
doar pe contul voluntarilor care nu se mai găsesc la ziua de azi. Probabil nici o 
guvernare de până acum nu s-a gândit serios la această problemă și să întreprindă 
măsuri concrete de rezolvare. În acest sens sunt binevenite cercetările monogra-
fice, discuțiile în cadrul conferințelor și meselor rotunde, dar vedem că și acestea 
rămân departe de lumina tiparului din lipsa surselor financiare. 

Fiindcă veni vorba despre proiectele de lege menționate mai sus, putem spu-
ne că ar trebui să-i dăm dreptate, totuși, Comisiei de la Veneția în ceea ce pri-
vește aspectul gramatical al unor formulări legislative ce ridică semne de între-
bare [24]. Uneori se întâmplă că intențiile bune sunt umbrite de deficiențe de 
exprimare în urma cărora se aprind foarte multe spirite. Ar fi bine în acest sens 
să ne inspirăm și chiar să împrumutăm expresiile folosite în legile relevante a 
statelor europene cu privire la supravegherea tehnică. 

Astfel, vorbind de condiții de realizare a mandatului de supraveghere teh-
nică sau de securitate, în locul expresiilor ”există informații despre pregătirea 
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unei infracțiuni ...” și ”există probe că se pregătește o infracțiune ...” ar fi bine să 
folosim expresia folosită în legislația României ”nu există alte posibilități ori 
sunt posibilități limitate pentru cunoașterea, prevenirea riscurilor sau contra-
cararea riscurilor ori amenințărilor la adresa securității naționale” [26], ori ex-
presia folosită în legislația Estoniei ”există motive întemeiate să se creadă că 
persoana va comite infracțiunea ... ”  [26]. 

Exact în același mod se pot înlătura și restul obiecțiilor care ridică semne de 
întrebare, fiind vorba de condiția ”o infracțiune gravă, deosebit de gravă sau ex-
cepțional de gravă” care ar putea fi înlocuită cu indicarea expresă a articolelor 
și aliniatelor din partea specială a CP.  

Se pare totuși că cea mai complicată problemă rămâne conștientizarea fap-
tului că lucrurile mari și bune se fac cu încredere și conciliere dar nu cu ceartă, 
lupte și victorii temporare. Pentru aceasta însă va trebui de făcut efort maximal 
pentru a ridica nivelul de credibilitate al instituțiilor care desfășoară investiga-
ții speciale în fața societății civile. Să nu uităm că încrederea se obține cu anii 
dar se pierde într-o secundă. 

Desigur că la cele indicate mai sus se pot adăuga multe alte detalii dar care 
în esență vor confirma următoarele concluzii: 

Problema abuzurilor interceptării convorbirilor telefonice a fost creată ar-
tificial în spatele și în numele protecției drepturilor cetățeanului, fiind rezulta-
tul unor strategii de luptă politică susținută de elemente obscure și criminale, 
realizată cu susținerea și concursul unor militanți pentru apărarea drepturile 
omului, funcționari și demnitari de stat aparent neafiliați politic și, din păcate, 
cu folosirea nemeritată a imaginii CEDO. Problema în cauză nu poate fi rezol-
vată pe cale juridică, pentru că ține mai mult de domeniul politicului național. 

Restricționarea mandatului de supraveghere tehnică în limitele urmăririi pe-
nale a transformat abuzurile interceptărilor din eventuale în altele reale, altfel 
spus restricționarea nu a adus și nici nu poate să aducă garanții împotriva abuzu-
rilor. Abuzurile pot fi înlăturate doar prin atragerea la răspundere a abuzatorilor. 

Nerezolvarea problemei supravegherii tehnice reprezintă o garanție pentru 
dezvoltarea continuă a criminalității și erodării încrederii în statul de drept.  

Identificarea și atragerea investițiilor pentru stimularea cercetărilor știin-
țifice în vederea perfecționării cadrului legal și elaborării materialelor meto-
dologice privind aplicarea mandatului de supraveghere tehnică la combaterea 
criminalității și asigurarea securității naționale.

Introducerea cursurilor specializate în aplicarea supravegherii tehnice în toate 
facultățile de drept care pregătesc juriști, viitori judecători, procurori și avocați.

Reanimarea competenței serviciilor operative privind realizarea mandatu-
lui de supraveghere tehnică pentru combaterea criminalității și asigurarea se-
curității naționale fără implicarea urmăririi penale.

Realizarea schimbărilor organizatorice corespunzătoare în cadrul autorită-
ților activității speciale de investigații în vederea sporii continue a încrederii 
societății civile în serviciile operative.  
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Obligația de a lua toate măsurile prevăzute de lege pentru cercetarea sub 
toate aspectele, completă și obiectivă, a circumstanțelor cauzei, este prevăzută 
expres în art. 19 alin. (2) Cod de procedură penală, iar problema probelor ca 
unică sursă informativă în acest sens, domină întregul proces penal [1, p. 98; 2, 
p. 421]. În anul 2019 ponderea măsurilor speciale de investigații în activitatea 
de urmărire penală a constituit circa 11,4% (5809 măsuri în 50920 cauze pe-
nale în gestiune) [3, p. 112]. 

Aspectele specifice, realizării probatoriului în procesul penal, prin inter-
mediul măsurilor speciale de investigație, în special prin prisma abordării ju-
risprudețiale a acestora urmează s-o realizăm în continuare. Astfel, în procesul 
penal nu pot fi admise ca probe și, prin urmare, se exclud din dosar, nu pot fi 
prezentate în instanța de judecată și nu pot fi puse la baza sentinței sau a al-
tor hotărîri judecătorești datele care au fost obținute cu încălcările indicate în 
pct.1)-12) alin. (1) ale art. 94 CPP RM.

Aceste prevederi se referă în egală măsură și la rezultatele activității spe-
ciale de investigații, care se consemnează în procese verbale și anexe la aces-
tea: stenograma, fotografiile, înregistrările. Deasemenea invalidarea unor acte 
procedurale și declararea nulă a acestora ar avea consecința inadmisibilitatea 
datelor de fapt consemnate și pretense a fi probe.

În acest sens instanța de recurs a reținut că, prima instanță corect a exclus 
din probatoriu procesele-verbale privind interceptarea convorbirilor telefonice a 
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abonatului SA „Moldcell” cu nr. de telefon xxxxx efectuate după data de 04 martie 
2010, deoarece încheierea judecătorului de instrucție prin care a fost autorizată 
prelungirea interceptării convorbirilor telefonice a abonatului SA „Moldcell” cu 
nr. de telefon xxxxx, nu este datată, fapt ce prin prisma art. art. 306, 251 alin. (1) 
Cod de procedură penală, atrage nulitatea acesteia (f.d. 35, vol.I) [4].

În speță, deși mijlocul de probă propriu zis, procesele-verbale privind inter-
ceptarea convorbirilor telefonice, nu a fost viciat, însă datorită carențelor pro-
cedurale - omisiuniea judecătorului de a indica data emiterii încheierii și nea-
tenția procurorului a avut drept consecință inadmisibilitatea acestui mijloc de 
probă. Nu putem trece cu vederea că nu a fost datată încheierea judecătorului 
de instrucție de prelungire a măsurii speciale de investigații și nu de autorizare 
a acesteia,. Nu în ultimul rând în speță încheierea judecătorului de instrucție a 
fost declarată nulă de către instanța de fond, deși legea prevede procedura de 
atac, iar felul în care a influențat nulitatea respectivă admisibilitatea probelor 
în proces a fost trecută cu vederea de către instanță, probabil deliberat. Facem 
această afirmație deoarece în caz contrar, inadmisibilitatea urma a fi bazată pe 
prevederile art. 94 alin. (1) pct. 8 Cod de procedură penală, care coroborat cu 
alin. (2) al aceluiași articol, leagă sancțiunea de denaturarea autenticității pro-
bei, trecut cu vederea în cauză.

Potrivit Deciziei CSJ nu s-a reușit de a valorifica în plan probator compact 
discurile de model Verbatim cu inscripția nr. 1, 2, 3, 4, (patru la număr) care 
conțin înregistrarea audio a convorbirilor și înregistrarea video a imaginilor 
întâlniriilor și discuțiiloe dintre inculpați și alte persoane din 03, 09, 10, 11, 12 
și 16 martie 2010 și din 01 aprilie 2010, precum și procesele-verbale privind 
efectuarea interceptării convorbirilor și confirmarea acestora, cu stenogramele 
anexate la aceste convorbiri, din motivul că nu au fost prezentate instanței și 
părților în proces pentru vizualizare discurile respective, nu s-a dat citire pro-
ceselor verbale și stenogramelor și nu au fost reprduse înregistrările propriu 
zise. Care au fost motivele care au împiedicat procurorul să aibă un rol activ la 
examinarea cauzei penale în virtutea principiului contradictorialității, nu sunt 
cunoscute. În consecință a fost constată incidența temeiul de inadmisibilitate 
prevăzut de art. 94 alin.(1) pct.9) CPP.

Poziția CSJ, la acest subiect însă nu este uniformă, astfel, deși în exemplul de 
mai sus instanța supremă a trecut cu ușurință peste încheiarea irevocabilă în altă 
speță analizând conținutul deciziei recurate, instanța de recurs, consideră că in-
stanța de apel nu a verificat minuțios toate probele în conformitate cu prevederile 
art. 101 Cod de procedură penală, fiind reținută la baza deciziei adoptate versiu-
nea, precum că probele prezentate au fost obținute prin provocare, acestea fiind 
excluse din dosar, fără a fi luat în considerație faptul, că actele procedurale au fost 
autorizate și constatată respectarea cerințelor legale la efectuarea acestora, prin 
încheierile judecătorului de instrucție devenite irevocabile [5] (ș.a.). 

Trebuie să recunoaștem că în alte cazuri, însăși instanța face referire doar la 
procesele verbale în care sunt consemnate rezultatele MSI, fără a analiza conți-
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nutul acestora [6], iar conform art. 373 alin. (3) Cod de procedură penală, citirea 
proceselor-verbale de către președintele ședinței de judecată nu este interzisă. 

În alt dosar examinat în primă instanță, contrar prevederilor art. 373 alin. (3) 
CPP RM procesului verbal nu s-a dat citire integral sau parțial în cadrul cercetării 
judecătorești. Extrasului din stenograma convorbirilor telefonice nu s-a dat citire 
în cadrul cercetării judecătorești de către procuror. În general s-a dat citire de 
către procuror numai denumirii procesului verbal de consemnare a măsurilor 
special de investigații și denumirii anexei: extrasului din stenogramă. Înregistră-
rile audio privind convorbirile telefonice nu au fost reproduse în cadrul cercetării 
judecătorești [7]. În speță a fost surprinzătoare întrebarea procurorului adresată 
apărătorilor dacă aceștea insistă asupra cercetării actelor procedurale în care au 
fost consemnate date de fapt obținute prin intermediul măsurilor special de inves-
tigații. Răspunsul avocaților este lesne de a fi dedus în acest caz.

O abordare interesantă care desi nu în mod direc, dar la fel cu impact asupra 
rezultatelor MSI, a ține de intepretarea de către unele instanțe a procedurilor 
speciale de audiere a martorilor. Astfel, în ședința de judecată a fost audiat mar-
torul acuzării-agent sub acoperire, J. I. în ședință închisă, în condițiile de audiere 
a prevederilor art. 370 alin. (2) Cod de procedură penală, cu înlăturarea inculpa-
ților din sala ședinței de judecată. Denotă instanța că în conformitate cu prevede-
rile art. 110 alin. (8) Cod de procedură penală, declarațiile martorului, audiat în 
condițiile prezentului articol, pot fi utilizate ca mijloc de probă numai în măsura 
în care ele sînt confirmate de alte probe. Prin probatoriul prezentat de către par-
tea acuzării în fața instanței, alte probe, care ar confirma circumstanțele expuse 
de martor în ședința de judecată, și anume, că dînsul a procurat de la T. V. analogi 
a substanțelor stupefiante, nu au fost prezentate și cercetate, considerente, care 
generează imposibilitatea utilizării ca mijloc de probă a declarațiilor martorului, 
în sensul prevederilor art. 110 alin. (8) Cod de procedură penală. Ca consecință, 
decade ca mijloc de probă și procesul verbal de consemnare a măsurii special de 
investigații – achiziția de control din 08.12.2017 și a actelor generate din această 
măsură de investigație. (s.a.) [7]. 

Deși trebuie să recunoaștem că nu putem fi întru totul de acord cu aborda-
rea instanței, deoarece la audierea martorului în speță a avut posibilitatea de 
a participa avocatul inculpatului, care pe lângă adresarea întrăbărilor a putut 
urmări și comportamentul martorului, în consecință prevederile art. 110 alin. 
(8) Cod de procedură penală nefiind relevante. Aplicarea însă a sancțiunii pro-
cesuale „decăderea”, față de restul mijloacelor de probă nefiind prevăzută de 
legislația procesual penală, după cum nu este prevăzută nici calitatea atribuită 
de către instanță persoanei audiate.

O altă categorie de probleme soluționată diferit de către instanțe, în legătură 
cu utilizarea MSI, ține de calitatea probelor prezentate. În acest sens, Colegiul 
penal lărgit CSJ a ajuns la concluzia, că instanțele de fond corect au exclus probe-
le prezentate instanței ca fiind provenite dintr-o sursă care a fost imposibil de a 
fi verificată în ședința de judecată, fiind obținute cu încălcări esențiale de către 
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organul de urmărire penală. ...Reieșind din conținutul raportului de expertiză, în-
tocmit la 28 iulie 2016 (f.d. 214-218, vol.I), instanțele au conchis, că pe telefonul 
model „HTC Desire 620”, xxxxx, care aparține lui J. V.și din care, ofițerul ar fi extras 
fișierul cu înregistrarea convorbirii, nu au fost depistate careva fișiere audio care 
ar corespunde cu parametrii fișierului care se conținea pe CD-R prezentat la expert. 
La fel, expertul concluzionează, că din analiza proprietăților fișierului cu înregis-
trarea convorbirii care se conține pe CD-R nu poate afirma cu certitudine dacă în-
registrarea a fost efectuată prin intermediul telefonului mobil de model „Samsung” 

... În continuare, instanța de recurs apreciază că nu pot fi reținute nici argumentele 
acuzatorului de stat în care se face referire la jurisprudența CEDO, și anume la cau-
za Shenk vs Elveția, întrucât în speța din cauză nici nu a fost necesară contestarea 
de către inculpați a autenticității înregistrării convorbirii telefonice dintre partea 
vătămată J. V.și C. V., deoarece nulitatea acestei probe rezultă din raportul de exper-
tiză nr. 144 din 28 iulie 2016 (f.d. 214-218, vol.I) [8].

În Opinia separată semnată de 2 judecători și anexată la Decizia Colegiului 
penal lărgit al CSJ din 29. 01. 2019, s-a menționat că, Instanța de apel, contrar 
prevederilor art.101 Cod procedură penală, nu și-a motivat eficient soluția privind 
respingerea probelor - înregistrarea audio a discuției dintre partea vătămată J. V. 
și inculpatul C. V., .......fără a răspunde la argumentele procurorului precum că ”în-
registrarea convorbirilor de către martorul V. V. a fost efectuată anterior depunerii 
plângerii și sesizării organului de drept, fiind efectuate la inițiativa proprie a mar-
torului, din aceste motive, se constată că nu au fost încălcate prevederile art. art. 
157, 158, 159, 279 și 301 Cod de procedură penală. Astfel, instanțele de fond greșit 
au apreciat înregistrarea comunicărilor efectuate de V. V.la 07 mai 2016 drept o 
activitate specială de investigație raportând-o eronat la prevederile art. art. 93, 96, 
132/1 alin. (1), 132/2 alin. (1) lit. c) și 139/9 Cod de procedură penală. Mai mult, 
că această înregistrare nu este singura probă care dovedește pe deplin vinovăția 
inculpaților O.V.și C. V., or înregistrările audio au fost luate în considerație de comun 
cu persoanele audiate, inclusiv și care au prezentat înregistrarea, făcînd referire la 
cauza penală „Schenk versus Elveția”, decizia din 12 iulie 1988”.  

În alt caz, instanța de fond în dosarul nr. 1- 326/2018 a invalidat și Raportul 
nr. 1, 2, 3, 4 despre rezultatele măsurilor special de investigație din 28, 29.12.2017, 
02.01.2018, 10.01.2018, privind urmărirea vizuală în privința lui T.V., f.d. 109- 221 
vol. I, procesul verbal nr. 2 de consemnare a măsurilor speciale de investigațiii din 
30.12.2017, procesul verbal nr. 3 de consemnare a măsurilor speciale de investigațiii 
din 03.01.2018, scrisoarea de însoțire nr. 25/64 din 12.01.2018, f.d. 222-224, vol.I, 
deoarece sînt anexate în copii simple, neautentificate în modul stabiilit. 

Relevant pentru ambele spețe, după noi este aplicarea de către instanțe a 
regulei conform căreia în fiecare cauză urmează a fi prezentată cea mai bună 
probă posibilă conform specificului cauzei. Probele secundare (secondary evi-
dence) în opoziție celor primare (primary) sunt acelea care pot fi admise, în 
urma probării lipsei probelor primare. Cea mai bună probă a conținutului unui 
act, este însuși actul. Dar, dacă actul lipsește, dacă acesta nu poate fi dobândit, 
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atunci conținutul acestuia poate fi certificat prin alte probe secundare [9]. Con-
comitent, nu putem să nu remarcăm că pare greu de închipuit cum nu poate fi 
dobândit originalul actului care este emanația organului judiciar, fie cum poate 
fi motivată imposibilitatea obiectivă de dobândire a acestuia.

Este interesantă abordarea rezultatelor MSI de către Colegiul penal CSJ care a 
dispus rejudecarea cauzei de către instanța de apel, deoarece, Instanța de fond a 
încălcat art. 364 alin. (3) Cod de procedură penală, deoarece n-a soluționat cererea 
apărării privind recunoașterea unor probe prezentate de procuror ca inadmisibile, 
colectate la urmărirea penală cu încălcarea flagrantă a procedurii penale, urmând 
a se expune în sentință. Astfel, a fost invocată nulitatea absolută a probelor acu-
mulate cu încălcarea normelor de procedură, și anume a înregistrării convorbirii 
purtate între C. Gh. și persoana cu numele ”V”, prezentată pe CD-R de model ’’Bar-
ges”, ridicat de la martorul C. Gh., or, înregistrarea convorbirii a avut loc până la 
pornirea urmăririi penale, înregistrarea sa efectuat fără autorizarea judecătorului 
de instrucție, fiind admisă violarea gravă a drepturilor altor persoane, drept urma-
re, încălcându-se art. 6 CțEDO, procesul nefiind echitabil, iar conform art. 94 Cod de 
procedură penală, asemenea probe sunt inadmisibile. 

Această abordare după noi, este una discutabilă, atâta timp cât nu s-a dovedit 
că persoana privată nu a acționat cu concursul organelor judiciare, nu credem 
că acesteia îi sunt opozabile exigențele procesual penale, iar faptul că ea a înre-
gistrat propria conversație, nu poate fi considerate ilegală atâta timp cât nu este 
interzisă de lege. În altă ordine de idei este interesant faptul că instanța făcând 
trimitere la art. 94 CPP, nu a specificat care punct anume este aplicabil, expuneri-
le de mai sus, inclusiv opiniile separate ale judecătorilor, fiind valabile și în speță. 

Situația este cu totul alta atunci când interceptarea comunicărilor este rea-
lizată de către colaboratorii subdiviziunii din cadrul instituției autorizate prin 
lege, care asigură tehnic interceptarea și înregistrarea comunicărilor, precum și 
persoanele care efectuează nemijlocit ascultarea înregistrărilor să comită aba-
teri grave în cadrul acestei activități. 

Astfel X. B. exercitând funcția de șef al Direcției operativ-tehnice, care este 
o subdiviziune specializată a SIS, în perioada din 11 februarie 2008 până la 02 
octombrie 2009, având grad de locotenent-colonel al SIS, în incinta sediului 
SIS, situat în mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 166 și având, conform 
prevederilor art. 8 alin. (21) din Legea privind activitatea operativă de investi-
gații, obligația de a asigura tehnic interceptarea convorbirilor telefonice, con-
trolul comunicărilor telegrafice și a altor comunicări prin intermediul rețelelor 
electronice, cu utilizarea mijloacelor tehnice special, folosind situația de serviciu, 
încălcând prevederile legislației în vigoare, fără a avea spre executare încheierea 
judecătorului de instrucție privind autorizarea  interceptării convorbirilor telefo-
nice ale colaboratorului SIS, inclusiv a convorbirilor generalului V. D., în perioada 
28 mai 2009 - 03 august 2009 a interceptat toate convorbirile lui telefonice, pre-
cum și a organizat un filaj atât după el, cât și după membrii familiei sale, nefiind 
intentat nici un dosar penal în privința ultimului [10]. În acest caz, este evident 
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că rezultatele MSI nu pot fi valorificate, însă conform prevederilor art. 94 alin. 
(3) Cod de procedură penală pot fi utilizate ca probe care confirmă faptul încăl-
cărilor respective și vinovăția persoanelor care le-au admis.

La fel prezintă interes și abordarea instanțelor față de modalitatea și necesi-
tatea verificării autenticității interceptărilor realizate în cadrul MSI. 

Astfel, CP CSJ a criticat nemotivarea de către instanța de apel a încheierii de 
respingere a cererii apărării privitor la dispunerea și efectuarea unei expertize 
tehnic-fonetice a înregistrările convorbirilor telefonice anexate la cauza penală, 
în situația în care înregistrările respective sunt prezentate în copii fiind ridicate 
din alt dosar penal [11].

„Dat fiind caracterul secret al acțiunii de interceptare a comunicărilor și în-
registrare de imagini, legiuitorul a prevăzut posibilitatea verificării înregistră-
rilor audio-video dobândite prin acest procedeu probatoriu numai prin inter-
mediul expertizei dispuse de instanță [12, p. 124]”.

CC RM de asemenea susține că înregistrărilor audio sau video în calitate de 
mijloacele de probă pot fi verificate prin constatare tehnico-științifică sau, după 
caz, prin expertiză judiciară dispusă de către instanța de judecată la cererea păr-
ților sau din oficiu în conformitate cu prevederile art. 13211 CPP [13].

„Colegiul lărgit mai constată, că din procesul-verbal al ședinței de judecată a in-
stanței de apel (Vol. II, d.f. 170 verso), rezultă că procurorul a înaintat un demeres, 
prin care a solicictat dispunerea constatării tehnico-științifică fonoscopică la CNEJ, 
pentru a verifica și stabili dacă vocea de pe înregistrările audio anexate la dosarul 
penal pe discul CD, ridicat de la partea vătămată, aparțin inculpatului B. I., însă in-
stanța de apel, prin încheierea din 02 aprilie 2014 (Vol. II, f.d. 177-179), a respins, ca 
fiind neîntemeiat demersul, invocînd niște motive irelevante, lipsind astfel partea 
acuzării de posibilitatea de a prezenta probe suplimentare, necesare pentru aflarea 
adevărului și o soluționare justă și obiectivă a cauzei, ce nu poate fi acceptat” [14].

Ulterior în același dosar, în alt set de proceduri, instanța de apel a reținut în cali-
tate de probă în acuzare, raportul de expertiză judiciară nr.1233 din 15 noiembrie 
2016, în conformitate cu care la convorbirile înregistrările audio... depistate pe pur-
tătorul de informație CD - R disc de model „ACME”, prezentat la cercetare, participă 
2 persoane cu voce de bărbat și femeie. Convorbirile sunt întreținute în limba rusă. 
Informația prezentată la cercetare nu este valabilă pentru efectuarea unui examen 
comparativ în vederea stabilirii persoanei după fonograma vorbită [15].

CSJ nu a agreat totuși pretențiile recurenților privind veridicitatea înre-
gistărilor audio deoarece, ... conform procesului-verbal al ședinței de judecată 
(f.d.107-114, V.2), instanța a verificat repetat originalitatea imprimărilor audio, 
astfel, din cele menționate fiind clară sursa de proveniență a înregistrărilor pre-
zentate de acuzare, ca de altfel confirmîndu-se și cele invocate mai sus referitor 
la art.251 al CPP că, de către avocat și inculpat nu s-a solicitat o expertiză a 
înregistrărilor audio de pe DVD+R, întru verificarea trucărilor și distorsionării 
conținutului convorbirii din 06.06.2012 efectuat în biroul ofițerului de urmărire 
penală [16]. Ultima soluție, fiind după noi cea mai agreabilă, mai ales în situația 
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lipsei originalului înregistrărilor, identificarea căruia, în condițiile tehnologii-
lor informaționale pare a fi o problemă.

Concomitent nu putem trece cu vederea nici modul în care sunt apreciate de 
către instanțele naționale  actele procedurale în care sunt consemnate rezulta-
tele MSI. Astfel, Colegiul penal al Curții de  apel Cahul în Decizia din 28 octom-
brie 2019 [17], a constatat că ...la o comparație între conținutul verbal al înre-
gistrării audio de pe discul CD-R de model ”ΩMEGA” cu denumirea ”Голос001” și 
cel din stenograma, anexată la procesul-verbal de examinare a obiectului din 16 
septembrie 2015, întocmită de către ofițerul de investigații a CNA (f.d.13, vol.1), 
instanța de apel constată divergență de conținut... Prin urmare, organul de urmă-
rire penală nu a respectat dispozițiile art. 132/9 alin.(9) CPP, la întocmirea ste-
nogramei înregistrării audio prezentată de către declarantul G. A. în data de 16 
septembrie 2016, conform căruia, stenograma comunicărilor constituie reprodu-
cerea integrală, în formă scrisă, pe suport de hârtie, a comunicărilor interceptate 
și înregistrate care au importanță pentru cauza penală. În același context de idei, 
Colegiul judiciar remarcă, omisiunea organului de urmărire penală de a verifica 
suportul original, adică telefonul declarantului G. A., cu ajutorul căruia a fost 
efectuată înregistrarea audio prezentată de ultimul în susținerea declarațiilor 
sale împotriva lui H. O. și Ch. D. 

Deasemenea în acest dosar, instanța de apel a statuat că stenograma con-
vorbirilor din 16 septembrie 2015, nu poate fi reținută ca o probă pertinentă și 
concludentă întru dovedirea faptelor de corupere pasivă imputate achitaților, 
deoarece ultimii neagă vocile lor de pe respectivele înregistrări audio. Potrivit 
raportului de expertiză judiciară nr. 13531356 din 09 iulie 2019 expertul judi-
ciar a constatat că înregistrările audio supuse expertizei depistate pe CD-R disc 
de model ”BARGES” nu sunt valabile pentru efectuarea unui examen comparativ 
în vederea stabilirii persoanei după fonograma vorbită (f.d.117-139, vol.3). La o 
astfel, de concluzie a ajuns expertul judiciar deoarece înregistrările în litigiu sunt 
în copii, iar conform cerințelor metodicii îndeplinirii cercetărilor fonoscopice de 
identificare, la cercetare este necesar de prezentat înregistrările audio în origi-
nal, pentru evitarea a careva eroare în procesul de stabilire a caracteristicilor și 
particularităților ce individualizează persoana în procesul vorbirii orale, respec-
tiv înregistrarea nu este valabilă pentru efectuarea unui examen comparativ în 
vederea stabilirii persoanei după fonograma vocii. 

La o comparație între conținutul verbal al înregistrării audio de pe discul 
CD-R de model  ”BARGES” cu denumirea file 1, file 2, file 3, file 4, file 5, file 6, și cel 
din stenograma, anexată la procesul-verbal privind interceptarea convorbirilor 
cu ajutorul metodelor și mijloacelor tehnice din 16 septembrie 2015, întocmită 
de către ofițerul de investigații a CNA (f.d.31-33, vol.1), instanța de apel constată 
divergență de conținut, și anume, în conținutul înregistrării audio cu denumirea 
file 2, detaliat de expertul judiciar lipsește fraza ”ну что как сделаем с теми 
деньгами”, precum și se atestă și alte contradicții de conținut [18]. 

Trecând peste problema autenticității înregistrărilor, la care ni-am referit supra, 
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ținem să menționăm, că de fapt instanța combină noțiunea de probă cu cea de mij-
loc de probă, pretinzând de la organele implicate în realizarea MSI, reflectarea re-
alității obective, fără a lua în considerație probabilitatea erorilor, și subiectivismul 
propriu de fapt fiecărui participant la proces inclusiv instanței de judecată. Dar cel 
mai important după noi, este faptul că instanța nu apreciază probelor cu consecin-
țele de rigoare (deși le cercetează), dar le respinge pe motivul imperfecțiunii mijlo-
cului de probă, deși acesta nu este unicul din care rezultă datele de fapt.

Una dintre cele mai dezbătute probleme legate de utilizarea MSI în procesul 
penal ține de așa-numita provocare, reproduse și în hotărârile precizate, asu-
pra căreia deși există și opinia Plenului CSJ [19], totuși nu sunt soluționate în 
mod uniform. Interesantă fiind poziția Instanței de recurs care a dispus rejude-
carea cauzei de către instanța de apel, deoarece această instanță a reținut, dar 
nu a verificat alegațiile de provocare. 

Așadar, deși la 23 aprilie 2018, instanța de apel a emis  o încheiere protocola-
ră prin care a admis cerințele privind anexarea la dosar a unor înscrisuri, în același 
timp, a respins solicitarea privind audierea martorilor xxxxx și xxxxx, fără a motiva 
soluția respectivă în raport cu argumentele aduse de avocați sub aspectul provocării. 

Potrivit practicii judiciare constante sintetizată pe baza jurisprudenței CtEDO în 
materie de provocare, urmează a se sublinia că în situația în care un acuzat susține 
că a fost provocat la săvârșirea unei infracțiuni, instanțele judecătorești trebuie să 
examineze minuțios materialele cauzei penale, deoarece pentru a îndeplini cerința 
unui proces echitabil, toate probele obținute în rezultatul provocării de către or-
ganul de urmărire penală trebuie să fie excluse. Pentru a verifica dacă persoana a 
fost provocată să săvârșească infracțiunea, instanțele judecătorești trebuie să sta-
bilească dacă ea putea fi în mod rezonabil considerată ca fiind implicată în activi-
tatea infracțională respectivă până la implicarea organului de urmărire penală.

Revenind la speța dedusă judecății Colegiul penal menționează, că pentru a 
verifica dacă inculpații Ş. A. și D. V. au fost provocați la săvârșirea infracțiunii 
incriminate, instanțele de fond urmau să stabilească dacă ei, în mod rezonabil 
putea fi implicați în activitatea infracțională respectivă până la includerea orga-
nului de urmărire penală. Având în vedere că această sarcină nu a fost îndeplinită 
la judecarea cauzei în ordine de apel, circumstanțele descrise revin în sarcina 
instanței competente cu rejudecarea cauzei, care verificând argumentele respec-
tive, va ține cont de faptul că este de obligația procuraturii de a demonstra faptul 
că nu a existat o provocare. (s.a.) [20].  

Din convorbirile telefonice înregistrate între colaboratorii de poliție Ch. D. și P. 
I. cu M. G., care activau sub acoperire, și între M. G. cu inculpatul P. S., este cert că 
aceștea l-au provocat (s.a.) pe inculpat la realizarea substanțelor narcotice. La 
momentul discuției dintre aceștea, P. S. nu dispunea de careva substanțe narco-
tice, însă M. G. s-a gîndit că “poate inculpatul are niște cunoscuți care poate să-i 
vîndă substanțe narcotice”, acesta din urmă a dat acordul să adune o anumită 
cantitate de substanțe narcotice, care, ulterior, a fost realizată acestora, fapt care 
a permis de a reduce substanțial din pedeapsă în conformitate cu prevederile 
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art. 385 alin. (4) CPP în legătură cu încălcarea drepturilor inculpatului [21]. 
Este regretabil faptul că în acest caz proba acuzării – înregistrările – a fost și 
dovada provocării. Nu poate fi tecut cu vederea nici aspectul legat de soluțio-
narea de către instanțe în mod neuniform a problemei provocării, și nici aceia 
că consecința provocării nu poate fi condamnarea provocatului, dar cel puțin 
investigarea provocatorilor.

CONCLUZII:
CSJ are aceleași abordări când este pusă la îndoială autenticitatea înregis-

trărilor, indiferent de partea care a solicit verificarea acestora prin intermediul 
expertizei;

Abordarea jurisprsprudențială a MSI în probatoriu procesual penal este una 
neuniformă, iar argumentarea în cazuri analogice este diferită, fiind consecința 
relativei noutăți a instituției și a complexității cadrului legal relevant;

Carențele în valorificarea rezultatelor MSI, sunt determinate nu numai de în-
călcările admise în cadrul urmăririi penale, dar și de aspectele vicoase privind 
examinarea probelor respective în instanțele de judecată; 

Legislația în domeniu are mai multe contradicții remedierea cărora fiind 
una necesară.

Rolul MSI în probatoriu procesual penal este incontestabil, totodată reevalu-
area conceptului ASI este unul necesar.
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The subject of democratic oversight of the security sector does not lose its relevance in 
the current security environment. Additionally, at the conceptual level, there are certain 
contradictions both conceptually as well as regarding its supervisory mechanism. Thus, 
starting from the key concepts, certain aspects of democratic oversight of the security sector 
in the Republic of Moldova are highlighted in this article. As a result, the author tries to 
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of democratic oversight of this sector. At the end, certain conclusions are drawn regarding the 
impediments to ensure democratic oversight of the security sector.
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Introducere. Nu putem neglija faptul că de mai mult de zece ani tema con-
trolului democratic asupra sectorului de securitate a fost prezentă pe agenda 
publică din Republica Moldova. Această prezență a beneficiat de un mediu po-
litic destul de favorabil legat de implementarea principiilor democratice euro-
pene pe plan național. În această perioadă au fost abordate majoritatea aspec-
telor teoretice ale controlului democratic: conceptul general și principiile sale, 
roluri și misiuni ale principalilor actori, mecanisme și modul de implementare, 
criterii și instrumente de monitorizare și evaluare etc. [15, p. 20] în special în 
contextul așa numitei transformări a serviciului de intelligence. La nivel interna-
țional, transformarea serviciului de intelligence este un domeniu despre care 
s-a vorbit foarte mult după 11 septembrie 2001, atunci când amenințarea tero-
ristă a devenit o preocupare majoră pentru serviciile de informații. Realmente, 
de comun acord, s-a ajuns că cel mai grav pericol are caracter global și adaptiv, 
cu o distincție nesemnificativă între crimă, terorism și război. 

Actualmente, serviciile de intelligence au trecut de la maniera îngustă de 
abordare a securității din timpul Războiului Rece la evaluarea amenințări-
lor la adresa statului și mediului de securitate din perspectiva amenințărilor 
transnaționale, omnidirecționale, non-statale și asimetrice. Transformarea ser-



61

viciilor de intelligence a dus la planificarea, culegerea, analiza și diseminarea 
informațiilor într-o modalitate nouă, care pare a fi mult mai eficientă [13, p. 
7]. Dacă să ne referim la nivel național, în Republica Moldova practic nu există 
studii academice privind desfășurarea unui proces de intelligence, colaborarea 
acestuia cu alte sectoare de securitate sau probleme cu care se confruntă insti-
tuțiile în executarea mandatul securității, ne mai vorbind de  mecanismele de 
control sau supraveghere a acestora. Cu toate acestea există un consens privind 
necesitatea, esența și implementarea controlului democratic asupra sectorului 
de securitate care poate servi ca un punct de pornire pentru dezvoltarea sau 
reformarea instituțiilor statului precum și o precondiție fundamentală pentru 
succesul proceselor de dezvoltare economică, socială și politică.

Controlului democratic asupra sectorului de securitate: perspectiva 
Republicii Moldova. Discuțiile privind necesitatea controlului democratic 
asupra sectorului de securitate apar sporadic în contextul Reformei Sectorului 
de Securitate (RSS). În procesul evoluției sale, RSS în Republica Moldova a fost 
plasată într-un context larg al reformelor democratice ale forțelor armate și 
serviciilor de securitate ale statului și al ajustării lor la noile realități și pro-
vocări geopolitice sau în contextul relațiilor militar-civile ca un imperativ de a 
corespunde cerințelor internaționale. De exemplu, în urma aderării Republicii 
Moldova la OSCE (30 ianuarie 1992), Organizația Națiunilor Unite (2 martie 
1992) și Consiliul Europei (13 iulie 1995), s-a consemnat angajamentul institu-
irii unui control democratic asupra sectorului de securitate. 

Remarcăm faptul că alături de termenul control democratic asupra sectoru-
lui de securitate capătă actualitate și termenul guvernarea sectorului de securi-
tate, care a apărut în contextul mai larg al RSS în anii ‚90. Căci anume în această 
perioadă planificarea strategică, demobilizarea și recondiționarea au avut loc 
în sectoarele apărării prin dezvoltarea unui cadru legislativ relevant sistemului 
de securitate din perioada respectivă cu implicații și asupra serviciilor de infor-
mații. Ca urmare, xecutivul a început să pună în aplicare politici de securitate 
care să reflecte așteptările interne și obligațiile internaționale; legislaturile au 
început să se implice activ în probleme de securitate; iar societatea civilă și 
mass-media au început să achiziționeze instrumentele de monitorizare a poli-
ticii și practicilor de securitate. 

Reieșind din faptul că RSS se referă la un set de politici, programe și acțiuni, 
întreprinse de guvernare cu scopul de a spori nivelul de securitate și modul 
în care securitatea și justiția sunt asigurate, nu putem neglija că în Republica 
Moldova RSS a trecut printr-un proces de analiză și revizuire permanentă în 
căutarea extinderii acesteia de la sectorul militar la includerea altor instituții 
din domeniul securității, inclusiv prin implicarea altor instituții cum ar fi Minis-
terul Finanțelor care elaborează bugetul de stat, inclusiv fondurile pentru sec-
torul de securitate. Iar pentru ca instituțiile de securitate să asigure stabilitatea 
țării și un mediu de securitate adecvat, pentru aceasta era nevoie de prevederi 
legale, politici și strategii, care să asigure atât baza legală a funcționării secto-
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rului de securitate, cât și buna funcționare a sistemului economic și statului de 
drept, esențiale bunăstării populației – aspecte importate în asigurarea unei 
GSS. Plus, pentru a contribui la implementarea în practică a controlului demo-
cratic,  actorii GSS, cum ar fi societatea civilă, aveau și mai au nevoie de repere 
clare. În termeni practici aceasta înseamnă că este nevoie de o politică națio-
nală de securitate clar definită și un cadru de politici care determină, monitori-
zează și evaluează modul în care este asigurată securitatea țării și a cetățenilor. 

Republica Moldova, obținând independența, ca și alte țări a inițiat unui proces 
de reformare a sectorului de securitate și respectiv și-a asumat angajamentul de 
a asigurarea o guvernare a sectorului de securitate prin (-) adoptarea timpurie a 
reformelor din prima generație, adică, instituirea unor structuri și legislații insti-
tuționale adecvate pentru controlul democratic și depolitizarea civilă; (-) adop-
tarea de strategii clare pentru abordarea problemelor de reformă pe termen lung 
de a doua generație, cum ar fi consolidarea procedurilor democratice de supra-
veghere și transparență, modul în care structurile și instituțiile pun în aplicare 
politica, îmbunătățirea eficacității și eficienței și implicarea mai largă a societății 
civile; (-) stabilirea unor angajamente constructive cu Occidentul (de exemplu 
vectorul european al Republicii Moldova, declarat în 1995, implica aderarea la  
principiile democratice europene, plus că una din prioritățile Planului de Acțiu-
ne Moldova – UE era să „consolideze stabilitatea și eficacitatea instituțiilor care 
garantează democrația și statul de drept”) [16, p. 149]; și (-) conștientizarea im-
portanței de a dezvolta soluții locale pentru problemele RSS.

În general, cadrul legislativ al politicii de securitate este exprimat, în primul 
rând, printr-un document strategic cu privire la securitatea națională (strate-
gie, concepție, doctrină) care determină cele mai importante interese naționa-
le, cele mai eventuale sau reale amenințări interne și externe și stabilește linii 
directorii pentru contracararea acestor amenințări și valorificarea oportunită-
ților [15, p. 24]. În același timp, politica de securitate este extinsă de la accen-
tul exclusiv pe protecția stabilității statului și regimului politic spre includerea 
unor aspecte legate de bunăstarea populației și drepturile omului. Astfel, Con-
stituția Republicii Moldova; Concepția securității naționale (2008); Strategia 
securității naționale (2011); Strategia națională de apărare (2018); Legea cu 
privire la apărarea națională (2003); Concepția Reformei militare (2002); alte 
legi, strategii sectoriale și programe de guvernare fac parte din cadrul politi-
co-juridic al politici de securitate națională. Aici găsim aspecte cu referire la 
controlul democratic asupra sectorului de securitate în Republica Moldova. 

Deasemenea, suportul actorilor internaționali au impact pozitiv privind pro-
cesul de RSS în Republica Moldova, respectiv și asupra GSS. Astfel, analizând 
evoluția relațiilor Republicii Moldova cu NATO, prin semnarea documentului-ca-
dru al Programului Parteneriatul pentru Pace, imediat se evidențiază obiectivul 
prioritar al acestei relații: edificarea și consolidarea unor instituții eficiente ale 
apărării sub controlul civil și democratic. De exemplu, în cadrul IPAP-ul pentru 
anii 2017-2019 a prevăzut un compartiment consacrat controlului democratic 
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al Forțelor Armate unde se prevede că „Republica Moldova își edifică capacități 
viabile pentru garantarea securității cetățenilor săi și dezvoltarea democratică 
a țării prin consolidarea forțelor sale armate. Acest angajament poate fi realizat 
prin exercitarea controlului democratic cuprinzător asupra acestora. Drept ur-
mare, vor fi depuse Moldova își edifică capacități viabile pentru garantarea efor-
turi pentru sporirea rolului Parlamentului, prin implicarea comisiilor de profil în 
supravegherea activităților în domeniul securității, apărării, ordinii publice, pre-
venirii și combaterii corupției”. În același timp, „Autoritățile Republicii Moldova 
vor continua să încurajeze implicarea societății civile în consultarea proiectelor 
documentelor de politici în domeniul de securitate și apărare” [17].

În acest cadru este relevantă definiția Organizația de Cooperare și Dezvoltare 
Economică privind RSS, care susține că „reforma sectorului de securitate este 
procesul de transformare a sistemului de securitate, incluzând toți actorii, ro-
lurile, responsabilitățile și acțiunile lor, astfel încât aceștia să colaboreze pentru 
a gestiona și a opera sistemul într-un mod mai compatibil cu normele demo-
cratice și principii solide ale bunei guvernări și, astfel, să contribuie la un cadru 
de securitate funcțional și corect” [20, p.15]. Dacă să ne referim la Republica 
Moldova, reieșind din situația curentă, aceasta încă este în proces de dezvoltare 
a unui control asupra sectorului de securitate și de căutare a căilor de imple-
mentare unei guvernări eficiente a sectorului de securitate.  

Serviciile de informații și controlul democratic. Agențiile de informații  
sunt o componentă cheie a oricărui sistem de securitate națională, furnizând 
analize independente ale informațiilor importante pentru securitatea statului și 
a societății și pentru protecția intereselor lor vitale. Pe de o parte, astfel de ac-
tivități necesită un grad înalt de confidențialitate. Pe de altă parte, exista riscul 
folosirii abuzive a informațiilor în contextul politic intern. Serviciile de informații 
pot deveni astfel amenințări la adresa societății și a sistemului politic pe care ar 
trebui de fapt să le protejeze. De aceea, pe lângă controlul exercitat de executiv, 
există și controlul democratic al Parlamentului asupra serviciilor de informații, 
fiind vorba de un sistem de control și de contrabalansare pentru a împiedica fo-
losirea abuzivă a serviciile de informații în favoarea propriilor scopuri politice. 

Referindu-ne la controlul executivului, deseori, în temeiul doctrinei respon-
sabilității ministeriale [6], acesta stabilește politicile serviciilor de informații 
și este răspunzător din punct de vedere politic pentru conduita acestora. Doc-
trina respectivă prevede ca fiecare ministru răspunde în fața șefului statului, 
a cabinetului și a parlamentului, pentru modul în care își exercită puterile și 
funcțiile. De exemplu, în Olanda, responsabilitatea ministerială a fost statua-
tă în Constituție din 1848. În Germania serviciile de informații externe, inter-
ne și militare raportează Șefului Cancelariei Federale și, respectiv, ministrului 
de interne și ministrului apărării [14, p. 77]. În mare parte, nivelul controlului 
exercitat de executiv variază de la un stat la altul, reieșind din regimul existența 
sau practica aplicată, totuși nu putem neglija și complexitatea activității servi-
ciilor de informații care poate face dificile monitorizarea și controlul de către 
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executiv, în special, asupra conduitei serviciilor. După cum a remarcat Comisia 
de la Veneția „în practică, monopolul cunoștințelor de specialitate, deținut de 
agenție, va garanta prin el însuși agenției un grad de autonomie considerabilă 
față de controlul guvernamental” [18].

Dincolo de cele menționate, într-o democrație, serviciile de informații trebu-
ie sa fie eficiente, neutre politic (nonpartizane), să adere la un cod etic profesi-
onal, să acționeze în contextul mandatului legal și conform normelor legale și 
constituționale și practicilor democratice ale statului. Aceasta deoarece, așa cum 
subliniază Theodor H. Winkler, în zilele noastre „serviciile de informații joacă un 
rol crucial în democrațiile [moderne]”, iar „găsirea unui echilibru corect între li-
bertățile civile și protejarea securității naționale este o provocare majoră cu care 
se confruntă toate democrațiile” [21, p. 12]. Atunci când vorbim de procesul de 
democratizare, în special, a țărilor din Europa Centrală și de Est, vorbim și de un 
proces de transformare firească a serviciilor secrete (anterior noilor democra-
ții, serviciile de informații au fost, de obicei, un sprijin pentru vechiul regim) cu 
expresia democratizarea agențiilor de informații, o formulare împrumutată de la 
Thomas Bruneau și Cristina Matei. În acest cadru, cei doi autori susțin că „de-
mocratizarea serviciilor de informații este de departe cel mai provocator apel 
pentru secretizare, din punct de vedere al eficacității și al eficienței, în timp ce 
controlul democratic presupune transparență, deschidere și responsabilitate” [3, 
p. 757]. Dat fiind că serviciile de inforrmații joacă un rol vital în protejarea secu-
rității naționale și deoarece resursele sunt limitate, e important ca acele resurse 
să fie utilizate într-o manieră eficace și eficientă și nu risipite sau folosite inutil. 
De regulă, eficiența serviciilor este verificată atât de parlament, cu ocazia audierii 
privind bugetul, cât și de instituția de audit. Natura secretă a activității de intelli-
gence permite cu mai multă ușurință serviciilor de informații să ascundă situații-
le de fraudă și risipă; prin urmare servicii de supraveghere trebuie să examineze 
atent utilizarea fondurilor publice [4, p. 20]. 

Controlul democratic al serviciilor de informații trebuie sa înceapă prin tra-
sarea unui cadru legal explicit și clar, stabilind statutele serviciilor de informa-
ții, supuse aprobării Parlamentului. Aceste statute trebuie să specifice limitele 
atribuțiilor serviciilor de informații, metodele de acțiune și mijloacele prin care 
aceste servicii sunt trase la răspundere. În Republica Moldova, Legea privind 
Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova  „stabilește scopul, 
cadrul juridic, principiile, direcțiile de activitate, împuternicirile, forțele și mij-
loacele Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, precum și 
modalitățile de exercitare a controlului și de supraveghere a activității lui” [8]. 
Reieșind din cadrul juridic al politicii naționale de securitate, Legea privind 
organele securităţii statului (art. 25, 26, 27,  28) prevede un mecanism de 
control asupra activității organelor securității statului (Capitolul V), respectiv 
și asupra Serviciului de Informare și Securitate (SIS). De exemplu, art. 25 este 
stabilit controlul exercitat de Parlament asupra „activității organelor securității 
statului prin audieri și cercetări parlamentare, audieri de rapoarte ale condu-
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cătorilor organelor securității statului în cadrul ședințelor publice sau închise, 
precum și prin participarea președintelui Comisiei Parlamentului pentru secu-
ritatea națională ori a vicepreședintelui acestei comisii la lucrările colegiului 
Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova” [7]. 

În ceea ce privește Legea privind Serviciul de Informaţii şi Securitate al 
Republicii Moldova (1999) în Capitolul VIII găsim prevederi privind contro-
lul și supravegherea activității serviciului: (-) Parlamentul rămâne a fi un actor 
cheie în exercitarea controlului respectiv (art. 20), plus se stipulează că auditul 
public extern a activității financiare a Serviciului este exercitat de Curtea de 
Conturi. (-) Supravegherea respectării legislației Republicii Moldova de către 
Serviciu este exercitată de Procuratura Generală (art. 21), plus activitatea per-
soanelor care au acordat sau acordă, în modul stabilit, sprijin Serviciului se află 
în supravegherea Procurorului General sau a unui procuror împuternicit spe-
cial prin ordin al Procurorului General. Tot aici se prevăd tipurile de informații 
care nu fac obiectul supravegherii procurorului [8].

În mare parte, controlul și supravegherea SIS al Republicii Moldova are un ca-
racter parțial formal, așa cum aplică și alte state, de obicei și sub forma comisiilor 
parlamentare de control. În mare parte, controlul serviciilor de informații este de 
multe ori limitat. Această limitare poate ține de tipul de activitate (național/con-
traspionaj sau informații externe) ori de domeniile de acțiune (metode operative, 
acțiuni sub acoperire). Plus, specificul mandatului de securitate al Serviciului de 
Informare și Securitate are implicație asupra transparenței acestui sector, deși 
actualmente se consideră că aceasta este un fapt exagerat. Astfel, nu putem tre-
ce cu vederea că actori importanți în efectuarea controlului democratic asupra 
sectorului de securitate, fiind vorba de societatea civilă, sunt neglijați. Totuși, 
există unele evoluții pozitive, de exemplu atunci când a fost elaborat proiectul 
Concepţiei securităţii informaţionale a Republicii Moldova [9] a fost solicitată 
opinia mediului academic. Astăzi, deși nu sunt dezbateri asupra rolului societății 
civile în supravegherea serviciilor de informații, totuși este recunoscut aportul 
organizațiilor la acest subiect, reieșind din capacitatea lor de a analiza și critica 
fără restricții politicile guvernului. La fel și entitățile din mass-media utilizează 
expertiza independentă pentru a oferi un feedback constant cu privire la acțiuni-
le serviciilor de informații. Pe de altă parte, jurnalismul puternic politizat poate 
prejudicia supravegherea serviciilor de informații. Aceasta fiind una din dilemele 
democratice privind supravegherea serviciilor de informații. 

În literatura de specialitate există dilemă conceptuală privind utilizarea ter-
menilor controlul democratic și supravegherea democratică, cu atât mai mult, 
legislația națională cu privire la organele securității statului utilizează ambe-
le concepte. Pentru a clarifica această dilemă conceptuală și pentru a evita o 
interpretare contradictorie, autorii Hans Born și Aidam Wills în lucrarea „Su-
pravegherea serviciilor de informații. Set de instrumente” stabilesc că supra-
vegherea este un termen atotcuprinzător, care înglobează examinarea ex ante, 
monitorizarea pe parcurs și verificarea ex post, precum și evaluarea și investi-
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garea. Ea este efectuată de conducerea superioară a serviciilor de informații, de 
oficiali ai executivului, membri ai puterii judecătorești și parlamentari, de insti-
tuții independente de tip ombudsman, de instituții de audit, ziariști și membrii 
ai societății civile [2, p. 6].

Supravegherea trebuie diferențiată de control deoarece ultimul termen (ca și 
managementul) implică prerogativă de orienta politicile și activitățile unei organi-
zații. Un exemplu de control, în opoziție cu supravegherea, ar fi emiterea unui ordin 
prin care se cere unui serviciu de informații să adopte o nouă prioritate, cum ar fi 
lupta împotriva terorismului sau știrilor false în situație de COVID-2019. Cu regret,  
nu orice guvern face o distincției clară între supraveghere și control. Astfel, unele 
instituții de stat pot avea, totodată, o serie de responsabilități de control. Important 
este, să avem in vedere că scopul principal al supravegherii este de a trage la răs-
pundere serviciile de informații pentru politicile și acțiunile lor din punct de vedere 
al legalității, corectitudinii, eficacității și eficienței acestora. 

Astfel, atunci când se analizează funcționarea serviciilor de informații din sta-
tele democratice contemporane, supravegherea publică tinde să fie mai concen-
trată pe problemele de corectitudine, adesea ca o funcție a lipsei de informații 
disponibile privind problemele de eficacitate, de aceea multe ori apar anumite 
întrebări privind controlul democratic și managementul eficient, real, asupra 
serviciilor de securitate [12, p. 70]. Respectiv, controlul serviciilor de informații 
se confruntă cu cel puțin patru probleme structurale principale [4, p. 18]:

În primul rând, problema se referă la cerința respectării secretului. Cultu-
ra instituțională este una de secret și nu dezvăluie informații decât pe bază 
de necesitate. În timp ce secretul este considerat indispensabil în intelligence, 
acesta conține, de asemenea, un potențial de abuz, iar serviciile de informații 
pot căpăta imaginea de rogue elefant [2] (comportament periculost/viciuos/
distructiv separat de politica statului sau interesul național), scăpând de sub  
control și călcând drepturile civile și libertățile cetățenilor, subminând relația 
de încredere care ar trebui să existe între comunitatea de informații și factorii 
de decizie, precum și publicul larg.

În al doilea rând, practicienilor din domeniul intelligence li se acordă o anu-
mită cantitate (și adesea semnificativă) de autoritate discreționară (indepen-
dența profesională) pentru a-și îndeplini funcțiile. Aceasta constituie o sferă de 
autonomie care este considerată necesară pentru a evita politizarea intelligen-
ce-ului și producerea de informații pe placul cuiva. Prin urmare, judecata profe-
sională și etica sunt factori importanți. Cu toate acestea, domeniul de aplicare 
foarte larg al autorității discreționare de care se bucură multe comunități de 
informații reprezintă o provocare deosebită pentru supraveghere și control, în 
special atunci când este combinat cu cerința secretului. 

În al treilea rând, se constată că factorii de decizie au tendința de a utiliza 
principiul negării plauzibile ca un util în operațiunile de informații sensibile, 
cum ar fi acțiunea ascunsă. Negarea plauzibilă este doctrina potrivit căreia 
„chiar dacă implicarea unei națiuni în acțiuni ascunse devine cunoscută, șeful 
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statului ar trebui să poată nega faptul că a autorizat sau chiar știa despre acțiu-
ne. El ar trebui să poată afirma, cu o oarecare plauzibilitate, că a fost realizat de 
subordonați care au acționat fără cunoștința sau autoritatea sa”. Dilema demo-
crației, în această situație, se referă la faptul că negarea plauzibilă contravine 
principiului răspunderii și izolează factorii de decizie și autoritățile politice de 
vârf de consecințele operațiunilor de informații care se pot dovedi controver-
sate dacă nu sunt scoase la iveală. Este posibil ca miniștrii să nu dorească să 
afle detaliile operațiunilor de securitate în cazul în care acestea necesită decizii 
dificile, de aceea negarea plauzibilă este numită și ignoranța voită.

În al patrulea rând, pot fi utilizate anumite provocări pentru fortificarea 
controlului și supravegherea serviciilor de informații prin invocarea rațiunii se-
curității naționale. Astfel, o amenințare la adresa securității naționale în mod 
legitim poate restricționa drepturile individului și să justifice acțiunile gu-
vernamentale care în mod normal nu ar fi considerate acceptabile. Conform 
dreptului internațional, statele pot limita în mod legitim anumite drepturi de 
bază pe motive de pericol clar și prezent sau de amenințare imediată pentru 
securitatea națională. Cu toate acestea, diverse regimuri represive au folosit 
aceste justificări și acuzații ale terorismului intern pentru a permite poliției și 
agențiilor lor de informații să tortureze cetățeni pe care ei consideră că sunt o 
amenințare pentru regimul sau guvernul însuși.

În ciuda acestor provocări, există câțiva catalizatori pentru reforma infor-
mațiilor (stimulente pentru reforma democratică a informațiilor) într-o demo-
crație, care stimulează oficialii aleși sau numiți să întreprindă democratizarea 
informațiilor:

Primul stimulent se referă la prestigiul și recunoașterea personală. Politi-
cienii pot căuta să intre în istorie ca pionieri ai reformelor de succes ale in-
formațiilor [19, p. 17]. George Cristian Maior, în România, rămâne asociat cu 
transformarea cu succes a Agenției Române de Informații Interne (SRI) în anii 
2000 [10, p. 217-239].

Un al doilea stimulent posibil este conștientizarea și înțelegerea amenință-
rilor, precum și importanța rolului factorilor de decizie în ciclul politicilor de 
securitate de succes. De exemplu, Statele Unite (11 septembrie 2001), India 
(26 noiembrie 2008), Franța (13 noiembrie 2015), și Belgia (22 martie 2016), 
în urma atacurilor teroriste de succes au căutat să consolideze capacitățile de 
inteligență pentru a combate mai eficient terorismul.

Un al treilea stimulent sau catalizator se referă la integrarea în procesul 
educațional sau de instruire a bunelor practici privind depășirea provocărilor 
în realizarea misiunii serviciilor de informații, protejând drepturile omului și 
promovând o cultură a securității.

Deși serviciile de  intelligence și democrația pot părea incompatibile, ele pot 
ajunge la un compromis de tip trade-off, adică găsirea balanței dintre bine și 
rău, sau compromis prin construirea instituțiilor democratice. Totuși, acest 
compromis nu este niciodată definitiv. Trebuie să fie adaptat, reevaluat și re-
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ajustat constant, în conformitate cu modificările cerințelor de securitate și de-
mocrație. Acest proces necesită educație și sensibilizare publică - o atenție con-
stantă la transparență și responsabilitate – din partea serviciului de informa-
ție; de asemenea, se referă la conversație constantă cu și în rândul conducerii 
politice civile. Actualmente, există mai multe exemple de bune practici privind 
asigurarea unui control democratic asupra serviciilor de informații sau unele 
state au dezvoltat mecanisme comune pentru a face față dilemelor menționate, 
de exemplu alianța de partajare a informațiilor Cinci Ochi (Five Ayes) formată 
din Statele Unite, Marea Britanie, Canada, Australia și Noua Zeelandă. Cu toate 
acestea, echilibrarea securității cu transparența rămâne în curs de dezvoltare.

Concluzii. Interpretarea contradictorie sau neprofesională a termenilor re-
laționați cu conceptul controlul democratic contribuie la o abordare superficială 
privind importanța asigurării unui control democratic asupra sectorului de secu-
ritate la nivel național. Plus la toate, percepția eronată privind filosofia și obiec-
tivele acestui concept este plasată într-un context mai larg a Reformei Sectorului 
de Securitate, care la rândul său este neglijat sau reapare în anumite contexte 
politice sau la solicitarea donatorilor. De aceea, există sentimentul că (1) politica 
națională de securitate, precum și sistemul național de securitate nu sunt încă 
suficienți de mature pentru a asigura un control democratic asupra sectorului de 
securitate sau (2) controlul democratic este un concept străin sau împrumutat, 
nerelevant pentru realitățile statului Republica Moldova. Aceste raționamente 
sunt alimentate și de faptul că, inițial, la nivel internațional, mesajul de accentua-
re a caracterului imperativ al controlului democratic, ca element cheie al securi-
tății internaționale, a fost pe larg legat de ideea eliminării pericolului unor ame-
nințări cu caracter militar, în special din partea țărilor din fostul bloc comunist. 

Totuși, astăzi este acceptat faptul că controlul democratic al sectorului de 
securitate este necesar pe timp de pace și în război, în perioada în care se con-
tinuă lupta împotriva terorismului, în cazurile de urgență de stat și în situații 
de gestionare a crizelor. Iar parlamentele naționale ale statelor democratice 
sunt considerate cele mai stabile garanții în implementarea eficientă a tuturor 
aspectelor controlului civil democratic, în special în utilizarea instrumentelor 
de control bugetar și de audit. Însă, cea mai semnificativă componentă a secto-
rului de securitate este individul. Tradițional în societățile democratice europe-
ne, principiul conform căruia suveranitatea aparține poporului, iar acesta și-o 
exercită prin reprezentanții săi aleși, înseamnă inclusiv faptul că tot poporul, 
și tot prin reprezentanții săi, trebuie să exercite un control eficient asupra sec-
torului de securitate. Ca urmare, esența și tehnologia controlului democratic 
depind de tipul de relații între stat și societate: а) Statul se bucură de un mo-
nopol asupra definirii și exercitării funcțiilor de elaborare și implementare a 
politicilor, o parte din care (inclusiv participarea la control) este gata să delege 
societății: sub un astfel de model, controlul democratic este văzut ca un act 
voluntar al statului, în care acesta poate pretinde transparent și responsabil; b) 
Funcțiile de formulare și implementare a politicilor sunt stabilite de societatea 
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civilă, care la rândul lor le deleagă statului și este de acord că poate concepe re-
guli de conduită și mecanisme adecvate pentru a asigura respectarea acestora, 
care, deși pot include pe cele represive, rămân sub controlul societății, adică în 
condițiile unei transparențe, responsabilități și responsabilități obligatorii. 

Respectiv și esența guvernării democratice este asigurarea conducerii în acord 
cu voința și interesele liber consimțite ale populației. Aceasta presupune crearea 
unor instituții reprezentative, la toate nivelurile, care asigură respectarea drep-
turilor politice, sociale, economice ale cetățenilor. Pe de altă parte, nu putem să 
facem abstracție de natura specială a sectorului de securitate, cu particularitățile 
sale legate mai ales de transparența și libertatea de a oferi informații. De aceea, 
întărirea și instituirea controlului democratic trebuie adaptată la particularitățile 
acestui sector, astfel încât rezultatul final să balanseze într-o manieră satisfăcă-
toare, pe de o parte, imperativele securității naționale, iar, pe de altă parte, im-
perativele democratice ale respectării drepturilor omului și ale guvernării trans-
parente. Dar și instituțiile din sectorul de securitate trebuie să contribuie la asi-
gurarea unei guvernări eficiente a sectorului de securitate care este o problemă 
de ajustare continuă, deoarece amenințările de securitate și nevoile se schimbă: 
niciun sector de securitate nu depășește nevoia de îmbunătățire. 
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The transformations of the 21st century have influenced the way conflicts are conducted. 
Wars are no longer won in the trenches, physically, through classic military actions, but in 
front of the computer, through information and the battle of the brain. In the newly created 
environment, intelligence services are to respond to the contemporary challenges posed by 
the information epoque, to strengthen their operational and analytical performance by using 
new action tools to prevent and combat more risks and threats. In the presence information 
security has become known as an important issue for all security institutions.

Keywords: information security, risks, threats, intelligence services.

Transformările secolului 21 au influențat modul de desfășurare a conflictelor. 
Războaiele nu se mai câștigă în tranșee, în plan fizic, prin acțiuni militare clasi-
ce, ci în fața calculatorului, prin intermediul informațiilor și al bătăliei creierelor. 
Astfel, în noua conjunctură creată, serviciile de informații urmează să răspundă 
provocărilor contemporane determinate de era informațională, să-și consolideze 
performanța operațională și analitică prin utilizarea noilor instrumente de acțiune 
pentru prevenirea și combaterea mai multor riscuri și amenințări. Drept urmare, 
majoritatea programelor guvernamentale, elaborate în diverse țări în vederea di-
minuării riscurilor și amenințărilor parvenite, și-au propus obiectivele de preve-
nire, descurajare, reacție și previziune. Din diverse motive, legate de însăși natura 
noilor amenințări, relativ imprevizibile, comunitatea internațională a serviciilor de 
informații se confruntă cu impedimente serioase pentru a face față amenințărilor 
și vulnerabilităților la nivel politic, diplomatic, al forțelor de securitate sau organi-
zații internaționale. Noua dimensiune este definită de depășirea oricăror granițe, 
impuse în comunicare pentru a servi unui scop mai important decât al apărării ce-
tățenilor și drepturilor acestora în cadrul unui stat. Ulterior, deceniul 2010-2020 va 
fi amintit ca un moment în care securitatea informațională a devenit recunoscută 
ca o problemă importanta pentru toate instituțiile de securitate.

Ca disciplină academică serviciile de informații există de numai câteva de-
cenii, ca profesie aceste servicii există de milenii.  Studiile ce țin de serviciile de  
informații au apărut atât de târziu, în ultimele decenii ale secolului al 20-lea, 
deoarece acest domeniu se consideră unul închis, secret, iar lipsa informației 
despre procesele și structurile care presupun a fi secrete nu au permis o abor-
dare amplă și cu atât mai mult științifică a serviciilor speciale de informații. 
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Istoria și evoluția domeniului cibernetic de asemenea este destul de veche. 
Unele evenimente de o importanță istorică și tehnică colosală au dat naștere do-
meniului cibernetic. Situația geopolitică în anii 1950 și 1960 și surpriza parveni-
tă odată cu apariția noilor tehnologii, a schimbat lumea. Reușita lansării în spațiu 
a satelitului Sputnik 1 de către URSS, în anul 1957,  a fost o mare victorie pentru 
URSS, în detrimentul concurenților americani. După lansarea în spațiu a sateli-
tului Sputnik 1, administrația Eisenhower a întreprins măsuri deliberate de a nu 
rămâne în urmă în domeniul științific și tehnologic de URSS. Aceste reușite ale 
sovieticilor i-au ambiționat și mai tare pe oamenii politici și de știință americani 
care, în 1958, un an după trimiterea satelitului Sputnik 1 în spațiu, au înființat 
Administrația Națională Aeronautică și Spațială, cunoscută sub numele de NASA. 
Această istorie a oferit perspectivă, înainte de a fi aparent pentru inventatorii și 
utilizatorii spațiului cibernetic, despre motivul pentru care domeniul cibernetic 
ar juca un rol important în securitatea națională și globală [1]. 

Multitudinea de incidente cibernetice recente la nivel global și în cadrul orga-
nizațiilor guvernamentale (cum ar fi oficiul de management al personalului SUA), 
demonstrează cât de reale sunt aceste amenințări, nemaivorbind despre țări mici 
cum ar fi Republica Moldova, despre companii mai mici, care au capacități mai 
reduse în protecția spațiului său cibernetic. În acest context, Republica Moldova 
este profund implicată în diferite proiecte și inițiative naționale și internaționa-
le pentru a crea un sistem sigur pentru toți. Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor 
de informații și comunicare, au condus la crearea unui spațiu cibernetic dinamic 
fără frontiere. Numărul tot mai mare și complexitatea atacurilor cibernetice evi-
dențiază o nevoie imediată de colaborare, conlucrare și comunicare între state.

Aproape jumătate dintre moldoveni sunt deja on-line (38% au acces în bandă 
largă) și se așteaptă ca serviciile publice online să fie accesibile 24 din 24 ore, 
șapte zile în săptămână, prin    computerele sau telefoanele mobile. Dar utilizarea 
sporită a internetului și a altor tehnologii digitale  mărește vulnerabilitatea noas-
tră față de amenințările cibernetice. Criminalii folosesc spațiul cibernetic pentru 
a avea acces la informațiile personale, pentru a fura proprietatea intelectuală din 
partea întreprinderilor și pentru a câștiga cunoștințe despre informații sensibile 
guvernamentale pentru finanțe, câștig politic sau alte scopuri rău intenționate. În 
lumea cibernetică, frontierele naționale nu prezintă nici o barieră [11, p. 40-43].

Guvernul Republicii Moldova recunoaște necesitatea de a îmbunătăți securi-
tatea informațională și înțelege că această securitate este corelată în mod direct 
cu securitatea națională în această epocă globalizată a tehnologiei. Finalizarea 
legislației naționale în acest domeniu, inclusiv stabilirea și aplicarea măsuri-
lor de securitate de bază pentru infrastructura informațională națională, este o 
prioritate a guvernului. Acesta este unul dintre pilonii principali ai unui sistem 
de securitate cibernetică.

În 2010, Republica Moldova a lansat procesul de guvernare e-Transformare 
[9]. Acest program strategic oferă o viziune unificată de modernizare și îmbună-
tățire a accesului publicului la servicii prin guvernarea IT. Asigurarea de informa-



73

ții - încrederea în securitatea, integritatea și disponibilitatea sistemelor informa-
tice - este, prin urmare, esențială. O dezvoltare logică ar include implementarea 
unor noi sisteme, împreună cu noi măsuri de protecție. Procesul de dezvoltare 
rapidă din ultimul deceniu, din păcate, nu a inclus controale suficiente pentru a 
asigura securitatea cibernetică globală. La nivel guvernamental, au apărut câteva 
inițiative. Una dintre acestea a fost crearea unei echipe de răspuns la incidentele 
legate de securitatea calculatoarelor (Computer Emergency Response Team), ce 
reprezintă o echipă de experți în securitatea informațională, a cărei sarcină este 
să răspundă la incidente ce țin de securitatea sistemelor informaționale, cunos-
cută sub denumirea de Centrul pentru Securitatea Cibernetică CERT-GOV-MD, 
creată în cadrul Întreprinderii de Stat ”Centrul de telecomunicații speciale” [3].

Din 18 mai 2018, Întreprinderea de Stat „Centrul de Telecomunicații Spe-
ciale” se reorganizează, prin transformare, în Instituția publică „Serviciul Teh-
nologia Informației și Securitate Cibernetică”. Scopul acesteia este de a asigura 
administrarea, menținerea și dezvoltarea infrastructurii de tehnologie a infor-
mației, sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice, ca 
parte a rețelei de comunicații speciale și a sistemelor informaționale de stat, 
gestionarea infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului, precum și imple-
mentarea politicii statului în domeniul securității cibernetice [4].

Protecția spațiului cibernetic este obligatorie pentru asigurarea securității 
naționale, regionale și internaționale. Implementarea componentei de schimb 
de informații în mediul corporativ sau guvernamental este o sarcină destul de 
grea. La momentul actual, toate instituțiile necesită un nivel înalt al securității 
cibernetice pentru a asigura funcționarea sistemelor informaționale, același lu-
cru fiind valabil și pentru funcționarea infrastructurilor critice. 

Spațiul informațional este de fapt un teren de confruntare care a devenit 
un nou mediu de ducere a războiului, al cincilea după uscat, mare, aer, spațiu. 
Este evident faptul că toate conflictele în viitor vor avea o componentă virtuală, 
fie în faza inițială a conflictului, fie sub formă de agresiune în sensul direct al 
cuvântului, fără desfășurarea altor forme de luptă. În absența unor acorduri 
internaționale și a ne dorinței de a conveni asupra normelor generale de inter-
pretare a problemei, actorii cu intenții agresive posedă agilitate și flexibilitate 
în dezvoltarea și punerea în aplicare a potențialilor atacuri cibernetice. 

Spațiul cibernetic ajunge să reprezinte o platformă confortabilă pentru pre-
gătirea și efectuarea crimelor informatice, a actelor de terorism cibernetic și a 
altor acțiuni malițioase cum ar fi hackerii amatori (hobbyiști), grupe mici de 
hackeri, organizații neguvernamentale, structuri de stat, menite să afecteze, di-
rect sau indirect, securitatea națională. Astfel, penetrarea sistemelor informa-
ționale sau de comunicații electronice ale autorităților administrației publice și 
ale altor instituții și întreprinderi de stat sau private, în cadrul cărora se gesti-
onează informație sensibilă, poate duce la compromiterea confidențialității, in-
tegrității sau disponibilității acestei informații, și, prin urmare, la cauzarea pre-
judiciilor financiare sau de altă natură, inclusiv la afectarea securității statului. 
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Protejarea informațiilor extrem de sensibile și a infrastructurii critice este cel 
mai important aspect al securității interne. Societățile moderne depind de acestea 
pentru a funcționa bine. Protecția datelor și disponibilitatea non-stop a sistemelor 
de comunicații au devenit probleme de supraviețuire în secolul 21. Spațiul ciberne-
tic oferă oportunități enorme, dar aceasta implică, de asemenea amenințări reale la 
adresa securității interne, a datelor, sistemelor electronice și a vieții private.

Prin urmare, colaborării serviciilor de informații îi revine misiunea identifică-
rii și susținerii oportunităților de realizare a intereselor naționale și de afirmare 
a valorilor de securitate prin valorificarea instrumentelor specifice erei informa-
ționale. Noile resurse tehnologice trebuie orientate în sensul susținerii modalită-
ților de colaborare, cooperare și conlucrare în vederea valorificării oportunități-
lor acțional-strategice și decizionale. Așadar, serviciile de informații au obligația 
să conlucreze la programe comune ce țin de dezvoltarea unei colaborări mai efi-
ciente, care ar da dovadă de creșterea transparenței instituționale, a promovării 
de către noile structuri de securitate a unei deschideri reale către sfera civilă, 
prin conectarea la cele mai noi preocupări din instituțiile de învățământ univer-
sitar, postuniversitar, instituții de cercetări în domeniul securității internaționale 
și apărării, promovarea dialogului și înțelegerii între popoarele lumii. Astfel de 
instituții stau la baza formării elitei din cadrul serviciilor de informații [6].

Securitatea informațională a Republicii Moldova este una încă rigidă, care 
necesită o restructurare cât mai grabnică. Măsurile speciale de protecție între-
prinse pentru a preveni atacurile cibernetice moderne asupra infrastructurilor 
critice ale întreprinderilor responsabile nu sunt suficiente. Pentru a preveni 
amenințările cibernetice este necesar să se implementeze soluții complete 
pentru protecția rețelelor, care includ soluții de asigurare a securității naționa-
le. În lumea tehnologiei de astăzi, multe entități guvernamentale și din sectorul 
privat consideră că o alianță de partajare a informațiilor despre securitatea ci-
bernetică între agențiile guvernamentale și întreprinderile private este cursul 
principal al acțiunilor de apărare împotriva atacurilor informatice.  

La etapa actuală Republica Moldova are nevoie de politici și reglementări 
pentru menținerea unui nivel înalt în securitatea rețelelor și a sistemelor in-
formaționale, precum și implicarea operatorilor de servicii esențiale în asigu-
rarea informației pentru menținerea securității cibernetice la nivel național. 
Inventivitatea infractorilor cibernetici care vin cu noi modalități de a profita de 
breșele de securitate în detrimentul cetățenilor, întreprinderilor și guvernelor, 
depășesc granițele jurisdicțiilor naționale. Astfel, sunt necesare o multitudine 
de detalii ce țin de capacitatea și infrastructura necesară care să permită depis-
tarea, investigarea și urmărirea în timp util a conexiunilor informatice și a po-
sibilelor legături cu alte forme de activitate infracțională.
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Hybrid threat is a phenomenon resulting from the interconnection of different elements, 
which together form a more complex and multidimensional threat. Hybrid threats are methods 
and activities that target the vulnerabilities of the opponent. Vulnerabilities can be created 
by many things, including historical memory, legislation, outdated practices, geostrategic 
factors, strong polarization of society, technological disadvantages or ideological differences. 
Hybrid threats combine military and non-military means, as well as declared and undeclared 
means, including misinformation, cyber attacks, economic pressure, the deployment of 
irregular armed groups and the use of regular forces.

Keywords: hybrid threats, military and non-military means, misinformation, cyber 
attacks, economic pressure.

Amenințarea hibridă este un fenomen rezultat din convergența și interco-
nectarea diferitelor elemente, care formează împreună o amenințare mai com-
plexă și multidimensională [1]. Amenințările hibride sunt metode și activități 
care vizează vulnerabilitățile adversarului. Vulnerabilitățile pot fi create prin 
multe lucruri, inclusiv memorie istorică, legislație, practici învechite, factori 
geostrategici, polarizare puternică a societății, dezavantaje tehnologice sau 
diferențe ideologice [2]. Amenințările hibride combină mijloacele militare și 
non-militare, precum și mijloacele declarate și cele nedeclarate, inclusiv dez-
informarea, atacurile cibernetice, presiunea economică, dislocarea grupurilor 
armate iregulare și utilizarea forțelor regulare [3].

Conflictul hibrid este o situație în care părțile se abțin de la utilizarea excesivă 
a forțelor armate între ele, bazându-se în schimb pe o combinație de intimidare 
militară (lipsită de atac), exploatarea vulnerabilităților economice și politice și 
mijloace diplomatice sau tehnologice pentru urmărirea obiectivelorsale [1]. Con-
flictul hibrid și războiul hibrid sunt două categorii specifice prin care unele tactici 
hibride sunt folosite de un stat pentru a-și atinge scopurile strategice [1].

Termenul „război hibrid” se referă la un conflict în care ambele/toate părțile 
implicate în acest tip de război, combină abordări convenționale (regulare), iregu-
lare și alte aspecte de luptă. Conceptul nu a fost creat în contextul conflictului din 
Ucraina, precum este adesea menționat, dar a fost folosit pentru prima dată mult 
mai devreme.Frank Hoffman în interviulacordat Centrului pentru Studii Strategice 
și Internaționale, a indicat acest termen în articolele sale, ca unulcare urmărește 
să descrie cu ce tip de războaie se vor confrunta în viitor Occidentul sau SUA [4].

mailto:vladimir.sterpu@gmail.com
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Războiul hibrid este o strategie militară care folosește războiul politic și îmbină 
războiul convențional, războiul iregular și războiul cibernetic [5] cu alte metode de 
influență, cum ar fi fake news [6], diplomația, legea și intervenția electorală străină 
[7; 8; 9]. Războiul hibrideste o situație în care o țară recurge la utilizarea excesivă 
a forțelor armate împotriva unei alte țări sau a unui actor non-statal, pe lângă un 
amestec de alte mijloace (adică economice, politice și diplomatice) [1]. Metodele 
hibrideaplicate sunt folosite pentru a estompa liniile dintre război și pace și pentru 
a încerca să semene îndoieli în mintea populațiilor țintă [3].

Sinteza literaturii ne permite să afirmăm că nu există un consens la nivel interna-
țional privind modul de administrare a noțiunii „amenințări hibride”. Deși nu există 
o definiție general acceptată a conceptului examinat, totuși constatăm că noțiunile 
„amenințări hibride” și  „război hibrid” sunt preferabile în circuitul anglo-american, 
devenind utilizabile în documentele Consiliului Europei și Uniunii Europene.

Dicționarul Explicativ al Limbii Române cu referire la idei, fapte concretizează 
că „hibrid” este format din elemente caracteristice unor tipuri flexionare, luate la 
întâmplare, alcătuite din elemente disparate, dispersate, lipsite de armonie [10].

Termenul „hibrid” își are originea în biologie, este aplicabil în agricultură,re-
ferindu-se la o formă mixă, care cuprinde două sisteme diferite, adică un ames-
tec de două sau mai multe elemente. Astfel, o combinație dintre două sau mai 
multe elemente originale autentice dezvăluie lucruri noi. Novicele influențează 
nu doar compoziția internă, ci și ceea ce îl înconjoară [11; 12].

În ultimii ani termenul „hibrid” este valorificat în mai multe contexte, in-
clusiv cel al securității. Sensul acestuia în combinație de termeni „amenințări 
hibride” semnifică apariția de noi tipuri de amenințări, ca urmare a împletirii 
amenințărilor determinate anterior. Drept urmare, are loc un proces de extin-
dere a spectrului amenințărilor. Respectiv, putem afirma că „amenințările hi-
bride” reprezintă o sinteză a punctelor de vedere izolate ale conflictului. Din 
acest motiv termenul „amenințări hibride” este utilizat la plural. Nu există o 
amenințare hibridă, ci diferite amenințări, care rezultă din modificarea varia-
țiilor acelorași combinații, creând efecte reciproce și producând motive. Prin 
urmare, soluțiile trebuie îmbunătățite într-o mare varietate, legate de mecanis-
mele de protecție și de apărare [11; 12].

Amenințările hibride au devenit o formă comună de război în întreaga lume. 
Cu toate acestea actualele doctrine militară, juridică, de securitate, relații inter-
naționale nu reușesc să trateze în mod adecvat și specific amenințările hibri-
de. Tendințele moderne de globalizare, urbanizare și digitalizare favorizează 
adoptarea metodelor de război necunoscute sau de înaltă tehnologie. Evoluțiile 
tehnologice au determinat apariția unui fenomen nou, când actorii non-statali 
(cum ar fi corporațiile) influențează statele prin exercitarea puterii hibride. În 
acest sens fiind relevante gestionarea de către acestea a infrastructurile critice 
ale statelor ( resurse naturale, resurse energetice, rețele de comunicații etc.).

Centrul european de excelență pentru combaterea amenințărilor hibride ca-
racterizează amenințarea hibridă ca fiind [13]:
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Acțiune coordonată și sincronizată, care vizează în mod deliberat vulnerabilitățile 
sistemice ale statelor și instituțiilor democratice, printr-o gamă largă de mijloace. 

Activitățile exploatează pragurile de detecție și atribuire, precum și diferitele in-
terfețe (război-pace, intern-extern, local-stat, național-internațional, prieten-inamic). 

Scopul activității este de a influența diferite forme de luare a deciziilor la 
nivel local (regional), de stat sau instituțional pentru a favoriza și/sau câștiga 
obiectivele strategice ale agentului, în timp ce subminează și/sau rănește ținta. 

Experiența arată căamenințarea hibridă se împarte aproximativ în două: 
faza de amorsare și faza operațională. În faza de amorsare, adversarul moni-
torizează în permanență situația, exercitând mijloace rezonabil de subtile de 
a influența, în timp ce își îmbunătățește treptat activele. Dacă se decide, poate 
urma faza operațională, prin inițierea unei operații hibride mai grave, prin care 
efectul măsurilor devine mai puternic, mai violent [13].

Documentul de politici publice vital al oricărei țări în domeniul securității națio-
nale îl reprezintă Strategia securității naționale care determină vectorul de dezvol-
tare și conviețuire în cadrul comunității internaționale de state. Unele aspecte ale 
amenințărilor hibride sunt adesea întâlnite în documentul menționat, deși concep-
tul „amenințări hibride” nu se regăsește în mod expres în textul acestuia. 

Astfel, în Strategia de Securitate Națională a SUA, în compartimentul întâi, 
subcompartimentul „Identificarea amenințărilor până la sursă” se menționează 
interdependența dintre rețelele internaționale de crimă organizată și terorism 
și anume că acestea având scopuri diferite, ambele exploatează societatea des-
chisă, acționează adesea din țări cu guverne ineficiente, utilizându-le pentru a 
crea un paradis infracțional și pentru a-și legaliza activitățile. Modul de operare 
este caracterizat prin utilizarea tehnologiilor performante și indetectabile. Tot 
în capitolul întâi, subcapitolul „Promovarea rezilienței americane”, documentul 
specifică inadmisibilitatea oricărei intervenții externe în scopul subminării va-
lorilor naționale și divizării națiunii. În compartimentul al doilea, subcompar-
timentul „Promovarea relațiilor economice reciproce libere și corecte”, SUA își 
rezervă dreptul de apărare împotriva agresiunii economice din partea altor țări 
precum și susținerea democrațiilor economice în acest sens. În același com-
partiment, în subcompartimentul „Înglobarea dominanței energetice”, SUA se 
vede ca un lider furnizor și producător global de energie și are menirea să asi-
gure diversificarea și eficiența resurselor energetice pe plan global. În capitolul 
trei al strategiei, subcapitolul „Renovarea avantajelor competitive ale Americii”, 
este menționat faptul că țara se confruntă permanent cu amenințări de natu-
ră integrată pe planuri multiple, toate accelerate de tehnologiile moderne. În 
același capitol, în subcapitolul „Renovarea capabilităților” SUA recunoaște că 
puterea militară a țării rămâne o componentă vitală în competiția pentru influ-
ență pe plan internațional, demonstrând astfel că anvergura potențialului mili-
tar al unui stat își menține rolul de impact psihologic pe arena internațională. 
Tot aici, regăsim menționarea conflictelor militare neconvenționale (hibride, 
asimetrice, iregulare) și anume posibilitatea de dezvoltare a noilor capacități 
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și concepte operaționale în scopul contracarării acestor tipuri de amenințări. 
Anume aici se utilizează formularea „amenințare iregulară”, care este adesea 
întâlnită și sub formularea de amenințare hibridă sau asimetrică. În același ca-
pitol, în subcapitolul „Diplomația și arta guvernării”, SUA consideră eficientă 
dezvoltarea campaniilor menite să anihileze orice formă de amenințare ideolo-
gică, propagandă sau dezinformare [14].

Aplicând metoda comparată, este relevant și absolut necesar să analizăm do-
cumentul de politici publice în domeniul securității al Uniunii Europene. Aspec-
tele legate de securitate în Uniunea Europeană se conțin în Strategia Globală a 
Uniunii Europene pentru politică externă și securitate. Spre deosebire de strate-
giile statelor analizate în prezentul studiu, UE utilizează direct formularea „ame-
nințare hibridă” în textul documentului pentru sferele respective de activitate și 
interes. Astfel, în lista amenințărilor, cele hibride sunt plasate imediat după tero-
rism, fapt ce denotă că UE a suportat consecințele din cauza acestui fenomen, iar 
amprenta lăsată își găsește relevanță în documentele de politici publice. Având 
în vedere temperarea atacurilor teroriste din ultima vreme, amenințările hibri-
de acced informal pe locul întâi în lista UE. Următoarele amenințări menționate 
după cele hibride sunt volatilitatea economică, schimbarea climei și insecurita-
tea energetică. Plasarea amenințărilor hibride practic în centrul listei de amenin-
țări determină complexitatea acestora și interconexiunea cu celelalte amenințări 
enumerate. Adesea amenințările hibride sunt clasificate în textul analizat cu cele 
cibernetice, fapt ce ne face să credem că aceste două sunt strâns legate una de 
alta și această tendință rămâne în creștere odată cu dezvoltarea tehnologiilor 
informaționale și de comunicație. Documentul accentuează dimensiunea inter-
nă și externă a amenințărilor hibride, optează pentru contracararea acestora în 
colaborare cu NATO și alte organizații și agenții. În concluzie, UE categorizează 
amenințările hibride ca unele transfrontaliere cu o complexitate accentuată prin 
interdependența comunității internaționale [15].

Cu referire la Strategia Securității Naționale a Federației Ruse, specificăm că 
documentul respectiv, de asemenea, cuprinde un șir de referiri la amenințările 
hibride sub diferite formulări. Astfel, încă din compartimentul doi „Rusia în lu-
mea modernă” la paragraful 12 este specificată existența noilor amenințări la 
adresa securității naționale cu un caracter complex și interconex. Paragraful 22 
relatează despre apariția amenințărilor noi asociate cu migrația ilegală, crima 
organizată transnațională,  inclusiv cu utilizarea tehnologiilor informaționale 
și de comunicație. În paragraful 26 este menționat faptul că pentru o abordare 
reușită a amenințărilor de orice fel la adresa securității naționale este necesară 
consolidarea unității interne a societății, asigurarea stabilității sociale, relații-
lor internaționale amiabile, toleranței religioase, modernizării economice și a 
capacității de apărare. Printre primele amenințări la adresa securității națio-
nale a Rusiei sunt menționate: amenințarea teroristă care atentează la func-
ționarea infrastructurii informaționale critice, ideologia religioasă extremistă, 
răspândirea propagandei prin intermediul tehnologiilor informaționale și de 



80

comunicație, corupția. În cadrul amenințărilor de ordin strategic sunt incluse: 
dependența de conjunctura economică externă, vulnerabilitatea infrastructu-
rii informaționale, influența capitalului străin asupra sistemului financiar. Ca 
metode de confruntare a amenințărilor economice sunt propuse dezofșoriza-
rea economiei naționale și limitarea transferării capitalului național în afară, 
crearea fondului de rezerve strategice. Amenințările de securitate națională în 
domeniul culturii sunt evidențiate prin încercările de a diminua rolul și valoa-
rea limbii de stat [16].

Republica Moldova, alături de alte state, se confruntă cu provocări de se-
curitate interne, transfrontaliere și externe, rezultate din amenințările hibride 
și războaiele hibride. În pofida faptului că agenda de securitate în Republica 
Moldova abundă în discuții controversate, există o lipsă de cercetare care abor-
dează modul în care ar trebui gestionate astfel de „noi” amenințări și războaie. 
Se constată lipsa unei înțelegeri și tratări a amenințărilor hibride și războaielor 
hibride pentru securitatea națională a Republicii Moldova.

În consecutivitatea prezentei analize, politica de securitate a Republicii Mol-
dova trebuie abordată în contextul riscurilor și amenințărilor emergente, deter-
minate de schimbările intervenite în noua arhitectură de securitate regională și 
globală. Politica de securitate națională nu poate fi tratată separat de alte poli-
tici, strategii și priorități. Politica de securitate este un proces politic extrem de 
complex, care trebuie plasat într-un context național și regional specific. Necesită 
formulări comprehensive în conexiune cu alte politici și imperative de nivel na-
țional, cu obiective strategice naționale, regionale și globale. Problemele de con-
solidare a securității naționale capătă un rol special în politica internă și externă 
a Republicii Moldova. Procesele de globalizare, regionalizare și subregionalizare 
impun restructurarea instituțiilor naționale, în conformitate cu tendințele teh-
nologice ale secolului 21 și ale eventualelor riscuri și amenințări. Problema ame-
nințărilor hibride și a războaielor hibride devine tot mai relevantă în procesul 
de consolidare a securității naționale. Acest aspect trebuie să ocupe unul dintre 
locurile esențiale în politica de securitate a Republicii Moldova. 

Sinteza succintă a politicilor de securitate ne conduce spre concluzia că amenin-
țările hibride au luat o asemenea amploare și diversitate, încât se necesită o abor-
dare coordonată la nivel internațional. Ceea ce rezultă din analiză este faptul că 
orice strategie de succes de combatere a amenințărilor hibride nu se va concentra 
pur și simplu pe sectoare specifice, ci ar trebui mai degrabă să caute să reunească 
aceste sectoare pentru un răspuns strategic general. Acest lucru necesită consoli-
darea instituțiilor, legături strânse cu guvernele, informații credibile în timp util și, 
mai ales, gândire politică. Amenințările hibride sunt dificil de detectat, se pot deru-
la într-o anumită regiune, iar impactul poate fi resimțit la nivel global.

Chiar dacă niciun cadru internațional legal nu reglementează în mod speci-
fic războiul hibrid, orice utilizare a forței în relațiile internaționale este regle-
mentată de Carta Națiunilor Unite, care prevede clar că, în absența unui atac 
armat împotriva unei țări sau a aliaților acesteia, un stat membru poate utiliza 
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vigoare legal numai dacă este autorizat prin rezoluția Consiliului de Securitate 
al Națiunilor Unite. Normele și principiile privind conflictul armat sunt stabilite 
de dreptul internațional umanitar și a drepturilor omului. În ceea ce priveș-
te conflictele și amenințările hibride, un sistem de instrumente legale acoperă 
domenii de politică specifice, inclusiv mările, contra-terorismul, spălarea ba-
nilor și finanțarea terorismului și drepturile omului. În același timp, aplicarea 
dreptului internațional existent și funcționarea instituțiilor de guvernare glo-
bală devin din ce în ce mai complicate, deoarece limitele unor concepte precum 
suveranitate, legitimitate și legalitate se estompează. Continuă acțiunea mili-
tară, economică și politică împotriva forțelor ISIL(Da’esh) în Irak, dezbaterea 
privind aplicarea dreptului internațional existent în spațiul cibernetic și litigiile 
maritime în Marea Chinei de Sud. Toate sunt exemple bune ale provocărilor 
care decurg din această complexitate.

Provocările condiționate de amenințările hibride audeterminat apariția 
unei abordări cuprinzătoare. Consiliul Europei, Uniunea Europeană, Organiza-
ția Tratatului Atlanticului de Nord sunt organizațiile care depun efort la nivel 
global și regional de a înțelege și elabora o direcție strategică unică, care com-
bină actori și instrumente disponibile în contracararea amenințărilor hibride. 
În acest sens se depune efortul de a crea o platformă globală unică pentru prac-
ticieni și experți în domeniul contracarării amenințărilor hibride.

The European Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, cu sediul 
în Helsinki, reprezintă cel mai important generator de idei la nivel mondial, 
care își propune să asiste statele participante și instituții în înțelegerea și apă-
rarea împotriva amenințărilor hibride. Este o platformă deschisă pentru nați-
uni să vină împreună pentru a împărtăși cele mai bune practici, capacitatea de 
a construi, testa noi idei și de a exercita apărarea comună împotriva amenință-
rilor hibride. Este un intermediar neutru între UE și NATO prin discuții strategi-
ce și exerciții, conduce dialogul privind combaterea amenințărilor hibride prin 
cercetare și schimbul de bune practici [17].

The European External Action Service (EEAS), cu sediul la Bruxelles, este 
serviciul diplomatic al Uniunii Europene în domeniul afacerilor externe, împu-
ternicit să exercite politica externă și de securitate comună. Este un important 
actor internațional în aplicarea mecanismelor de combaterea a amenințărilor 
hibride, precum sancțiunile economice și diplomatice. Are capacitatea de a ac-
ționa prin dezvoltarea capacităților civile și militare în prevenirea conflictelor 
și gestionarea crizelor [18].

Efortul conceptual și instituțional conturat la nivel internațional poate de-
termina schimbări esențiale. Ajustările aduse unui mediu de securitate domi-
nat de amenințări hibride ar putea avea un impact pe termen lung asupra sta-
bilității ordinii internaționale și,în cele din urmă, pot condiționa schimbări de 
putere globale. În acest sens, mai multe tendințe ies în evidență [13]:

Tendințe conceptuale: Abordările cuprinzătoare guvernului sunt completate din 
ce în ce mai mult de strategii ale întregii societăți, care vizează gestionarea riscuri-

https://www.icrc.org/eng/assets/files/publications/icrc-002-4171.pdf
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
http://www.un.org/en/terrorism/
http://www.fatf-gafi.org/topics/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html
http://www.fatf-gafi.org/topics/fatfrecommendations/documents/fatf-recommendations.html
http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CoreInstruments.aspx
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lor și construirea unor societăți rezistente. Concentrația pe rezistență ajută la ate-
nuarea riscurilor care ar putea duce la conflicte hibride în viitor (adică, peste ener-
gie sau acces la apă) și îmbunătățește practicile asociate de gestionare a resurselor. 

Tendințe a resurselor materiale: Resursele pentru combaterea amenințărilor 
hibride se află în interacțiune cu numeroase părți interesate, inclusiv guverne, 
societatea civilă, sectorul privat și cetățeni individuali. Această proprietate co-
mună se reflectă în cooperarea public-privat pentru securitate și dezvoltare. 
În același timp, multe guverne au luat recent măsuri concrete pentru a mări și 
moderniza capacitățile civile și militare. 

Tendințe juridice: Unele dintre actualele concepte și cadrul juridic sunt ana-
cronice și nu abordează în mod adecvat amenințările hibride. Acest lucru duce 
tot mai mult la aplicarea incoerentă a regulilor existente, prin care statele fo-
losesc tratate și convenții selectiv pentru a-și justifica pozițiile. Alegerea între 
status quo și noile instrumente ar putea crește nevoia de abordări alternative 
(de exemplu, măsuri de consolidare a încrederii, cooperare cu aplicarea legii și 
asistență juridică reciprocă). 

Tendințe instituționale: Multe țări s-au adaptat la amenințările hibride prin 
extinderea misiunilor instituțiilor existente (adică, noi împuterniciri pentru 
agențiile de informații, consolidarea comunicării strategice a UE) sau crearea 
de noi organizații (ca Ministerul Adevărului în Ucraina). 

Concluziile ce survin în urma acestui studiu ne determină să afirmăm că 
natura amenințărilor hibride reprezintă un amestec de activități coercitive și 
subversive, metode convenționale și neconvenționale (diplomatice, militare, 
economice, tehnologice, informaționale), care pot fi utilizate în mod coordonat 
de către actori de stat sau non-statali pentru a atinge obiective specifice rămâ-
nând sub pragul războiului declarat oficial.

Mediul de securitate internațional după perioada de pace intervenită după 
războiul rece a evoluat într-o volatilă zonă cenușie de război și pace. Amenință-
rile hibride au devenit o realitate cotidiană. Iată de ce fenomenul de amenințări 
hibride necesită o înțelegere și o explicare din mai multe perspective. 

Deși acest termen este folosit tot mai larg, însă implicațiile juridice ale aces-
tuia rămân deocamdată destul de vagi și puțin înțelese. Actualmente există o 
asimetrie juridică în aplicarea dreptului internațional și național cu referire la 
amenințările hibride. 

Adversarii hibrizi exploatează lacunele în drept și complexitatea actelor ju-
ridice, pentru a-și desfășura activitatea în limitele legale și spații reglementate. 
Exploatează legal pragul de limitare a responsabilității și sunt pregătiți pentru 
a comite încălcări grave ale legii sub acoperire legală, de fapt, a ambiguității le-
gale. Ei neagă hibriditatea operațiunilor sale, cu scopul de a crea o zonă juridică 
gri în care aceștia pot funcționa în mod liber. Asimetria reglementărilor juridice 
este o provocare pentru dreptul internațional și dreptul național. 

Consolidarea cadrului conceptual și legal ar spori rezistența împotriva pro-
vocărilor pe care le prezintă amenințările hibride. Răspunsul legal trebuie să 
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definească termenii comuni pentru ceea ce reprezintă amenințările hibride, să 
delimiteze în mod explicit responsabilitățile penale și administrative pentru 
acțiuni subversive de origine internă, transfrontalieră sau externă. Conceptu-
alizarea amenințărilor hibride în strategiile de securitate ar contribui la o mai 
bună înțelegere și gestionare a politicilor de securitate.
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Protecția intereselor naționale în sfera informațională la nivel internațional 
depinde de stat, de instituțiile sale, de societate și de individ, nefiind salvgarda-
tă de amenințările externe și interne. Securitatea informațională internațională 
depinde pe deplin de spațiul informațional. Spațiul informațional este un do-
meniu de activitate, care este asociat cu stocarea informațiilor, utilizarea, cre-
area, formarea, transformarea, transmiterea datelor și are impact atât asupra 
conștiinței individuale, cât și a publicului [1]. 

Dimensiunea informațională constituie o componentă importantă a secu-
rității naționale. Securitatea informațiilor afectează diverse domenii ale vieții 
publice. Conform abordării cercetătorului rus, A. Markov, securitatea informa-
țiilor trebuie să devină o direcție importantă în elaborarea politicii interne a 
statului, care trebuie să asigure protecție în domeniul diseminării și primirii 
datelor [2]. Asigurarea securității informaționale a oricărui stat la nivel națio-
nal, în opinia noastră, este inseparabilă de asigurarea acesteia la nivel internați-
onal. Subiectele asigurării securității informaționale internaționale sunt statul, 
organismele sale, persoanele juridice și persoanele fizice, care își desfășoară 
activitățile în acest domeniu. 

În prezent, natura globală a interacțiunii informaționale contribuie la crearea 
mai multor probleme de securitate a informațiilor [3, p. 9]. Mijloacele de asigura-
re a securității informaționale internaționale sunt formate dintr-o combinație de 
materiale legale și materiale, necesare pentru combaterea amenințărilor. 

Problemele de reglementare a securității informaționale internaționale ar tre-
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bui dezvoltate în cadrul dreptului internațional. Pentru a asigura securitatea infor-
mațiilor internaționale, este necesară îmbunătățirea sistemului normativ interna-
țional și național, care va putea proteja resursele informaționale și infrastructura 
informațiilor și telecomunicațiilor de efectele armelor informaționale, de utiliza-
rea tehnologiilor informaționale în infracțiunile informatice moderne. M. Radysh 
consideră că securitatea națională a statelor devine în mare parte dependentă de 
capacitatea statelor de a asigura un nivel adecvat de securitate a informațiilor [5].

Internetul devine spațiu al politicii informaționale internaționale. În „web”-ul 
internațional apar germeni de amenințări militare, conflicte militare, care déjà 
sunt prevăzute de doctrinele unor state. De exemplu, în Doctrina securității in-
formației a Federației Ruse se menționează că agențiile de informații din anumite 
țări folosesc tehnologia informațională de ultimă generație în scopuri rău inten-
ționate și acest lucru reprezintă o amenințare evidentă pentru suveranitatea și 
bunăstarea Rusiei și a cetățenilor ei [4]. Conceptul de „război cibernetic” a deve-
nit un factor în relațiile internaționale, ceea ce ar admite crearea unei structuri 
internaționale a ONU pentru reglementarea și funcționarea Internetului. 

La 12 octombrie 2018 Federația Rusă a transmis oficial un proiect de Rezoluție 
privind securitatea informațiilor Adunării Generale a ONU, care viza adoptarea re-
gulilor de comportament responsabil al statelor în spațiul informațional, utilizarea 
exclusiv pașnică a tehnologiilor informaționale și de comunicare, nefolosirea forței, 
neingerința în afacerile interne ale altor state, respectarea suveranității statului și 
prevenirea conflictelor în domeniul informațional. Ideea unei asemenea Rezoluții 
s-a bazat pe intenția de a proteja mediul digital de calomniile, provocatorile și acți-
unile țărilor, care, profitând de avantajul lor tehnologic, ar putea dicta voința altor 
state. Proiectul rus a întrunit 12 țări co-sponsorizate, „a căror populație constituie 
un sfert din locuitorii lumii” [3, p.11-12]. Deocamdată la nivel de ONU această iniți-
ativă nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi aprobată.

Sfera informațională este capabilă să asigure implementarea priorităților na-
ționale strategice ale întregii comunități mondiale. În această situație, interesele 
statelor și ale comunității mondiale în sfera informațională sunt exprimate prin 
punerea în aplicare a principiilor fundamentale ale dreptului internațional, prin 
asigurarea securității statului și a comunității internaționale împotriva războiului 
informațional, a terorismului informațional, a infracțiunilor informatice și a agre-
siunii atât în timp de pace, cât și în timp de război. Punerea în aplicare a acestor 
domenii - în ansamblu și a oricăreia dintre ele - individual este o sarcină destul de 
complicată, care trebuie abordată de state și comunitatea mondială într-o manieră 
cuprinzătoare. Considerăm că consolidarea securității informaționale internațio-
nale va contribui la păstrarea integrității teritoriale a statelor, la consolidarea suve-
ranității, la protejarea secretelor de stat și la dezvoltarea cooperării internaționale. 

Amenințările informaționale emergente zilnice au nevoie de un studiu științific 
operațional al cauzelor și condițiilor pentru comiterea de noi crime internaționale 
(de exemplu, războaie de informații, terorism informațional și tot felul de infrac-
țiuni informatice). Propaganda ideologiei extremiste se promovează de diverse 
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organizații teroriste și extremiste. În scopuri ilegale, se crează activ mijloace de 
impact distructiv asupra obiectelor infrastructurii informaționale, prin difuzarea 
unor teorii ale conspirației, mesaje manipulatoare ale mass-media tradiționale, 
dezinformarea online. Scara criminalității informatice este în creștere, în principal 
în sfera financiar-bancară, iar numărul infracțiunilor legate de încălcarea standar-
delor internaționale a drepturilor și libertăților omului este în creștere. Metodele 
și mijloacele de comitere a acestor infracțiuni informatice devin mai sophisticate.

Activitățile statelor din spațiul informațional ar trebui să garanteze libertatea 
de schimb tehnologic și de schimb de informații, ținînd cont de respectarea suve-
ranității statelor, de caracteristicile politice, istorice și culturale existente [6]. În 
prezent, cooperarea între state pe probleme de securitate informațională inter-
națională se realizează sub forma încheierii tratatelor internaționale, care confir-
mă faptul că suveranitatea statului, normele și principiile dreptului internațional 
sunt respectate de către state în cadrul activităților legate de utilizarea tehnologi-
ilor informaționale și de comunicare, precum jurisdicția internă a statelor asupra 
infrastructurii informaționale pe teritoriul lor. În același timp, statul are dreptul 
suveran de a elabora și implementa propria politică cu privire la utilizarea rețelei 
de informații și telecomunicații a Internetului, inclusiv asigurarea securității.

La 20 noiembrie 2013, în cadrul Comunității Statelor Independente Republica 
Moldova a semnat Acordul privind cooperarea în domeniul asigurării securității 
informaționale. Conform articolului 3 părțile organizează interacțiuni și coope-
rare în următoarele domenii principale: 1) elaborarea de acte normative de re-
glementare pentru activități coordonate comune în spațiul informațional, care 
să asigure securitatea informațiilor între statele părți la Acord; 2) modificarea 
actelor normative și a documentelor metodologice ale statelor părți la Acord, 
care reglementează relațiile în domeniul securității informațiilor; 3) organizarea 
transmiterii transfrontaliere a informațiilor; 4) îmbunătățirea tehnologiei pentru 
protejarea sistemelor de informații și a resurselor împotriva amenințărilor po-
tențiale și reale; 5) analiza și evaluarea amenințărilor la adresa securității infor-
mațiilor a sistemelor informaționale; 6) îmbunătățirea activităților în domeniul 
detectării și neutralizării dispozitivelor și programelor care prezintă un pericol 
pentru funcționarea sistemelor informaționale; 7) implementarea măsurilor 
convenite menite să prevină accesul neautorizat la informațiile postate în siste-
mele de informații și scurgerea acestora prin canale tehnice [7].

În concluzie, menționăm că prin „securitatea informațională internaționa-
lă” se subînțelege activitatea instituțiilor internaționale și naționale, orientate 
spre reglementarea activităților diverșilor subiecți ai spațiului informațional 
global. O altă definiție a „securității informaționale internaționale” este starea 
relațiilor internaționale, care preîntîmpină încălcarea stabilității mondiale și 
amenințarea la adresa securității statelor și a comunității mondiale în spațiul 
informațional. Din analiza sumară se observă că securitatea informațională in-
ternațională are ca scop crearea și asigurarea regimului juridic internațional 
al securității informațiilor pe baza principiilor și normelor general recunos-
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cute ale dreptului internațional și ale tratatelor internaționale. Principiile și 
normele juridice internaționale care reglementează statutul juridic al spațiului 
informațional și procedura de utilizare a acestuia de către persoanele publice, 
aparțin unei noi ramuri a dreptului internațional - dreptul securității informați-
onale internaționale. Direcțiile de cercetare științifică în contextul creării drep-
tului securității informaționale internaționale ar acoperi următoarele domenii: 
1) arme informaționale ca arme noi, utilizate în scopuri politico-militare, con-
trar dreptului internațional; 2) punerea în aplicare a unor acte ostile și a unor 
acte de agresiune menite să discrediteze suveranitatea, să încalce integritatea 
teritorială a statelor și să reprezinte o amenințare la adresa păcii, securității 
și stabilității strategice internaționale; 3) utilizarea armelor informaționale în 
scopuri teroriste, inclusiv pentru exercitarea unui impact distructiv asupra ele-
mentelor infrastructurii informaționale critice, precum și pentru promovarea 
ideilor teroriste și implicarea noilor actori în activitățile teroriste; 4) folosirea 
armelor informaționale pentru a interveni în afacerile interne ale statelor suve-
rane, tulburând ordinea publică, incitând la ura etnică, rasială și interreligioasă, 
propaganda ideilor rasiste și xenofobe sau a teoriilor care generează ura și dis-
criminarea, incitarea la violență; 5) utilizarea armelor informaționale pentru 
comiterea infracțiunilor, inclusiv a celor legate de accesul ilicit la soft-uri, prin 
crearea, utilizarea și distribuirea programelor informatice dăunătoare. 

Războiul informațional, terorismul informațional și criminalitatea informa-
tică sunt agresiuni realizate atât în timp de pace, cât și în timp de război, consti-
tuind un nou tip de crimă internațională din mileniul al treilea. Astfel, dreptul 
securității informaționale internaționale reprezintă un sistem de principii și 
norme, care reglementează relațiile subiecților de drept internațional pentru a 
asigura securitatea informațională internațională, securitatea informațiilor și 
protecția informațiilor statului și a altor subiecte de drept internațional atât în 
timp de pace cât și în război, pentru a preveni războiul informațiilor.
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În perioada sovietică sistemul național de securitate al URSS purta un carac-
ter unilateral, specific regimurilor politice autoritare, cu un pronunțat accent 
pe organul său de securitate, Comitetul Securității Statului (KGB) și cu absența 
societății civile sau a libertății de exprimare a cetățenilor. KGB, care reprezen-
ta scutul și spada Uniunii Sovietice și instrumentul terorii statului sovietic, a 
avut întotdeauna un statut privilegiat. KGB avea o influență enormă în rândul 
organelor de conducere al URSS, jucând rolul de poliție politică și acționând 
ca un stat în stat. Această instituție era forța mortice a URSS, iar metodele și 
specificul activității sale a permis acesteia să devină cel mai puternic serviciu 
special de securitate din lume. Datorită specificului de manifestare a sistemului 
său național de securitate, URSS a jucat un rol de importanță majoră în politica 
internațională, inclusiv și cea europeană. 

Dispariția URSS și apariția pe teritoriul ei a unor state independente a căror 
scop prioritar era să-și exercite suveranitatea nu asupra lucrurilor, ci în primul 
rând pe un teritoriu [1, p. 6-17], a generat dezintegrarea modelului sovietic de 
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asigurare a securității și trecerea la noi mecanisme de asigurare a securității 
noilor state, bazate pe principiile democratice ale statului de drept. S-a început 
un proces de schimbare mai mult sau mai puțin reușit, deoarce nu există soci-
etate în care să lipsească în totalitate elementele de modernizare [2, p. 29-40], 
în special în rezultatul trecerii la un nou regim politic.

Contextul relațiilor dintre fostele republici unionale, dinamismul reașezării 
raporturilor dintre elementele sistemelor lor naționale de securitate, interac-
țiunile dintre organele de securitate și societatea civilă a acestor state  ne per-
mite să prognozăm evoluțiile posibile pe termen  scurt, mediu și lung în ceea 
ce privește mediul de securitate al Republicii Moldova și a unor state de interes 
pentru țara noastră. În acest context, a analiza, prin comparație, organele de 
securitate și cadrul normativ de securitate al statelor de interes pentru Repu-
blica Moldova, aflate într-o perioadă de schimbare este o întreprindere bene-
fică din mai multe perspective. Autorul a ales a analiza indicii de modernizare 
a securității Ucrainei, României și Federației Ruse, iar orientarea de securitate 
a acestora supusă grilei de analiză a constat din investigarea structurii siste-
mului organelor de securitate a statelor menționate și nivelul de interacțiune 
a acestora.  Schimbările, odată începute, nu sunt în niciun caz neapărat reușite 
din punctul de vedere al fiecărui exterior sau interior. 

Astfel, precum am menționat, în această secțiune autorii analizează în as-
pect comparativ specificul și funcționalitatea sistemului național de securitate 
al Federației Ruse, ca succesoare a institutului sovietic de securitate, KGB; a 
Ucrainei ca republică ex-sovietică cu aceleași viziuni strategice de integrare în 
UE ca și Republica Moldova, cât și a României, ca stat membru a Uniunii Euro-
pene și aflat în imediata vecinătate a țării noastre. Autorii analizează structura 
și principiile de funcționare a organelor de securitate a acestor state și din con-
siderentul că aceste state au interese geostrategice și geopolitice în țara noas-
tră, și doar prin cunoașterea structurii, metodelor de activitate a serviciilor lor 
speciale, vom fi capabili să contracarăm activitatea subversivă a organelor de 
securitate a acestor state în Republica Moldova. 

Pentru realizarea analizei comparative a sistemului organelor de securitate 
ale Ucrainei, Federației Ruse și României, am fixat ca unități de cercetare: struc-
tura organelor de securitate, raportul relațiilor dintre aceste instituții și valo-
rificarea aportului lor asupra securității naționale, evoluția în timp a cadrului 
normativ de securitate și factorii de conținut ai acestora. 

România: Cadrul legislativ al României în domeniul securității naționale în-
cadrează: Constituția României, 8 decembrie 1991; Strategia de Securitate Na-
țională a României, 2015; Legea siguranței naționale a României, nr. 51/1991; 
Legea apărării naționale a României, nr.45/1994; Strategia militară a Români-
ei, 2004; Legea planificării apărării naționale a României, nr. 473/2004; Carta 
Albă a Securității și Apărării Naționale, 2004; Legea nr.415 din 27 iunie 2002 
privind organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării;  Le-
gea nr. 1/1998 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Informații;  
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Legea nr. 535 din 25 noiembrie 2004 privind prevenirea și combaterea teroris-
mului; Doctrina Națională a Informațiilor pentru Securitate a României; Legea 
nr. 14 din 24 februarie 1992 privind organizarea și funcționarea Serviciului Ro-
mân de Informații etc [3, p. 44].

În Doctrina Națională a Informațiilor pentru Securitate a Românieise stipulează 
că sistemul național de securitate al României reprezintă un ansamblu de instituții 
cu caracter legislativ, executiv și judecătoresc și organizații ce contribuie la reali-
zarea, protejarea ori afirmarea valorilor și intereselor de securitate. Iar interesele 
naționale de securitate sunt acele interese ale căror realizare/nerealizare induce 
efecte în planul securității naționale, fiind definite în Doctrină ca reprezentând „ne-
voi și aspirații ale națiunii de afirmare a propriilor valori și de garantare a identită-
ții și existenței naționale, exprimate prin obiectivele, căile și tacticile asumate prin 
consens de întreaga societate în vederea înfăptuirii lor” [4, p. 11]. 

Asigurarea securității naționale prin intermediul activității de informații în 
România este realizată de următoarele structuri: Consiliul Suprem de Apărare 
a Ţării (CSAT), Comunitatea Națională de Informații (CNI), Comitetul Coordo-
nator pentru CNI, Comitetul Operativ al CNI, Comitetul Consultativ pentru CNI, 
Departamentul Securitate Națională (D.S.N.) [5]. 

Președinte al Consiliului Suprem de Apărare a Țării este președintele Ro-
mâniei, iar vicepreședintele acestei instituții este Primul-ministrul. Membrii 
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării sunt: ministrul apărării naționale, minis-
trul de interne, ministrul afacerilor externe, ministrul justiției, ministrul indus-
triei și resurselor, ministrul finanțelor publice, directorul Serviciului Român de 
Informații, directorul Serviciului de Informații Externe, directorul Serviciului 
de Protecție și Pază; șeful Statului Major General; consilierul prezidențial pen-
tru securitate națională. Secretarul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării este 
numit de Președintele României și are rang de consilier de stat în cadrul Ad-
ministrației Prezidențiale. Consiliul Suprem de Apărare a Ţării se convoacă de 
președintele acestuia, trimestrial sau ori de câte ori este necesar, însă, poate 
fi convocat și la inițiativa a cel puțin o treime din numărul membrilor săi. Șe-
dințele Consiliului Suprem de Apărare a Ţării au caracter secret. La lucrările 
Consiliului Suprem de Apărare a Ţării pot participa ca invitați, cu aprobarea 
președintelui, reprezentanți ai Parlamentului, administrației publice centrale 
și locale, ai organizațiilor neguvernamentale, ai altor instituții publice cu atri-
buții în domeniul apărării și siguranței naționale, precum și ai societății civi-
le, persoane a căror prezență este necesară în raport cu problemele aflate pe 
agenda de lucru. Hotărârile Consiliului Suprem de Apărare a Ţării se semnează 
de președintele acestuia și se comunică autorităților administrației publice și 
instituțiilor publice la care se referă, integral sau în extras, cu excepția celor 
pentru care se hotărăște altfel. Hotărârile care au caracter de secret de stat se 
comunică cu respectarea prevederilor legale privind protecția informațiilor 
clasificate [6].

Comunitatea Națională de Informații (CNI) reprezintă rețeaua funcționa-
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lă a autorităților publice din sistemul securității naționale, bazată pe unitatea 
de scop, obiective și strategie, asigurată prin informațiile furnizate de următoa-
rele structuri, denumite și componente ale Comunității Naționale de Informa-
ții [7]: Serviciul Roman de Informații, Serviciul de Informații Externe, Direcția 
Generală de Informații a Apărării, Direcția Generală de Informații și Protecție 
Interna din Ministerul Administrației și Internelor. Serviciul Român de Infor-
mații (SRI) a fost înființa la 26 martie 1990 și este o autoritate care se ocupă cu 
culegerea și valorificarea informațiilor exclusiv pe teritoriul României. Unitatea 
de învățământ a SRI este Academia Națională de Informații „Mihai Viteazul”. 
Serviciul de Informații Externe (SIE), este conform legii 1/1998, organul de 
stat specializat în domeniul informațiilor externe privind siguranța națională 
și apărarea României și a intereselor sale. Atât SRI, cât și SIE fac parte din siste-
mul national de apărare. Organizarea și funcționarea Comunității Naționale de 
Informații se bazează pe două componente: integrarea informaților furnizate 
de componentele sale și pe responsabilitatea fiecărei componente a Comunită-
ții Naționale de Informații pentru produsele informative furnizate. 

Organizarea și coordonarea unitară a activităților de informații, care privesc 
securitatea națională se realizează de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 
prin Comitetul coordonator pentru comunitatea națională de informații. 
Comitetul Coordonator pentru Comunitatea Națională de Informații are 
următoarea componență: Consilierul prezidențial pentru securitate națională; 
Directorul Serviciului Român de Informații; Directorul Serviciului de Informații 
Externe; Ministrul Apărării Naționale; Ministrul Afacerilor Externe; Ministrul 
Administrației și Internelor; Ministrul Justiției; Consilierul Primului ministru 
pentru probleme de securitate.

Cooperarea și colaborarea între componentele comunității naționale de infor-
mații se asigură de către Consiliul operativ al comunităţii naţionale de infor-
maţii. Consiliul operativ, condus de consilierul prezidențial pe probleme de se-
curitate națională, funcționează sub autoritatea Comitetului Coordonator al CNI 
și are următoarea componență: Consilierul primului ministru pentru probleme 
de securitate; Adjunctul directorului Serviciului Român de Informații; Adjunctul 
directorului Serviciului de Informații Externe; Directorul general al Direcției Ge-
nerale de Informații a Apărării; Directorul general al Direcției Generale de Infor-
mații și Protecție Internă din Ministerul Administrației și Internelor.

Pe lângă Comitetul Coordonator pentru Comunitatea Națională de Informa-
ții, funcționează Comitetul Consultativ al CNI. Comitetul consultativ al CNI 
este format din: președinți ai comisiilor parlamentare de control a activității 
SRI, respectiv SIE; reprezentanți ai ministerelor și serviciilor cu atribuții în do-
meniu și care nu sunt reprezentate în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării; re-
prezentanți ai agențiilor guvernamentale; reprezentanți ai altor autorități, care 
pot sprijini realizarea securității naționale. La lucrările Comitetului consultativ 
pot participa și membri ai comisiilor parlamentare permanente de specialitate, 
precum și reprezentanți ai societății civile, în functie de tema de interes.

https://ro.wikipedia.org/wiki/26_martie
https://ro.wikipedia.org/wiki/1990
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Na%C8%9Bional%C4%83_de_Informa%C8%9Bii_(Rom%C3%A2nia)
https://ro.wikipedia.org/wiki/Academia_Na%C8%9Bional%C4%83_de_Informa%C8%9Bii_(Rom%C3%A2nia)
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Strategia pe linia organizării și coordonării unitare a activității de informații 
pentru realizarea securității naționale este asigurată de către Departamentul 
Securitate Națională (D.S.N.), din cadrul Administrației Prezidențiale. DNS 
reprezintă structura specializată din cadrul Administrației Prezidențiale, des-
tinată asigurării îndeplinirii de către Președintele României a prerogativelor 
conferite de Constituție în domeniul general al securității naționale și al calității 
de Comandant al Forțelor Armate, având la bază Strategia Națională de Apărare 
a Ţării și Strategia de Securitate Națională a României. Componența DNS: Se-
cretariat CSAT; Directorul Oficiului Informații Integrate; Compartimentul pen-
tru Probleme de Apărare. Domeniile sectoriale de competență ale DNS sunt: 
Securitatea națională – probleme generale; Apărare; Securitate internă; Mana-
gementul crizelor de securitate și al urgențelor civile; Prevenirea și combaterea 
terorismului; Activitatea de informații, contrainformații și securitate; Protecția 
informațiilor clasificate; Activitatea de secretariat pentru Consiliul Suprem de 
Apărare a Ţării. O componentă importantă a activităților Departamentului o re-
prezintă informarea Președintelui României cu privire la principalele activități 
care se desfășoară în cadrul ministerelor și instituțiilor cu atribuții în dome-
niul apărării țării și securității naționale, precum și formularea propunerilor 
privind măsurile necesare pentru perfecționarea cooperării acestora, în scopul 
îndeplinirii misiunilor comune. În plan extern, Departamentul analizează dina-
mica din sfera securității. În domeniul managementului crizelor, DSN asigură 
cadrul tehnic de lucru necesar Președintelui României pentru gestionarea cri-
zelor de securitate. Departamentul propune Președintelui României măsuri în 
sprijinul gestiunii crizelor sectoriale și a urgențelor civile, preluarea controlu-
lui asupra gestiunii unora dintre acestea, instituirea stării de urgență sau stării 
de asediu, declararea mobilizării generale sau a stării de război [46].

Federația Rusă. Conform opiniei cercetătorului E.Pain, prioritar pentru 
Strategia de securitate a Federației Ruse până în anul 2020 este reconstruirea 
statului rus și reimpunerea puterii ruse pe arena internațională [8, p. 14]. Toto-
dată, analiza acestei strategii arată prevalența componentei economice asupra 
altora, sugerând că securitatea economică este fundamentală pentru securi-
tatea națională și celelalte componente ale acesteia [9, p. 9-15]. Documentul 
prevede necesitatea de a asigura „independența alimentară a Federației 
Ruse” și cere dezvoltarea accelerată a agriculturii, pregătirea de specialiști în 
domeniu și prevenirea traficului necontrolat cu organisme modificate genetic. 
Rolul serviciilor speciale crește în noua strategie de securitate națională 
a Federației Ruse. Documentul prevede să fie folosit mai activ „potențialul ser-
viciilor secrete”, în condițiile în care „lupta pentru influență pe arena interna-
țională implică o serie întreagă de instrumente politice, financiar-economice 
și din domeniul informațiilor”. Acest document reflectă atât noua realitate cu 
care Federația Rusă se confruntă în raport cu lumea exterioară, cât și noua în-
țelegere de către Moscova a amenințărilor la adresa securității naționale [10, 
p. 513-523].
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Pentru a-și atinge obiectivele Strategiei de Securitate națională, Federația 
Rusă utilizează și își fortifică organele sale de securitate atât în interiorul, cât 
și în exteriorul statului, inclusiv în relațiile sale cu fostele republici unionale, 
efectuând diverse operațiuni cu caracter hibrid în domeniul politic și economic, 
dar și militar. Federația Rusă exercită presiune peste granițele sale din motive 
geostrategice, geopolitice și geoeconomice [11, p. 23]. Un rol primar în meca-
nismele de activitate special externă, dar și de asigurare a ordinii interne în 
Federația Rusă îl au serviciile sale speciale de securitate, caracterizate ca unele 
dintre cele mai puternice din lume și fiind succesoarele KGBului sovietic. Ser-
viciile de securitate sunt unele dintre cele mai puternice grupuri politice din 
Federația Rusă, influențând nu numai aspectele vitale ale guvernării, dar con-
trolează și organizațiile cheie din sectorul privat rus [12, p. 380-403]. Totodată, 
în lumina schimbărilor geo-economice și geopolitice în „echilibrul internațio-
nal al forțelor” și teama de a deveni mai degrabă un obiect de concurență între 
puterile mai avansate, precum Vestul și puterile nou-apărute, precum China, 
multe discuții interne a viitoarelor politici externe și de securitate ale Federați-
ei Ruse devin mult intense [13, p. 87-122].

Chiar dacă KGB a dispărut oficial ca denumire odată cu destrămarea URSS, 
structurile sale nu au fost distruse. Vechiul serviciu de spionaj a fost împărțit 
în facțiuni mai mici cu aceleași funcții pe care le-a îndeplinit și KGB-ul în tre-
cut. Serviciul de Informații Externe a înglobat activitățile Direcției I a KGB. 
Agenția Federală de Comunicații și Informații Guvernamentale responsa-
bilă de transmiterea informațiilor secrete a preluat funcțiile Direcției a VII a 
și Direcției a XVI-a. Aroximativ 10000 de trupe de la fosta Direcție a IX a KGB 
s-au integrat în Serviciul Federal de Protecție și în Serviciul de Securitate 
prezidențial. Grupurile sunt responsabile de paza Kremlinului și a altor obiec-
tive importante. Informațiile externe, sistemul de comunicare guvernamental, 
protecția guvernului au fost separate ca instituții independente ale statului [14, 
p. 22]. Din cadrul fostei KGB au derivat trei instituții independente din punct 
de vedere administrativ de FSB (Serviciul Federal de Securitate): Serviciul 
de Informații Externe (SVR), Garda de Stat (FSO) și Direcția Principală a 
Programelor Speciale ale Președintelui Federației Ruse.

Criza constituțională din 1993 îl determină pe președintele rus B. Elțân să 
reorganizeze din nou serviciile de informații prin înființarea Serviciului Federal 
de Contraspionaj (FSK). FSB este înființat oficial în 1995, în urma reorganizării 
FSK. Influența sa în Rusia este comparabilă cu influența KGB-ului în URSS. FSB 
este un KGB renăscut sub un alt nume [15]. Serviciul Federal de Securitate este 
compus dintr-un sistem centralizat de organe, care implementează în cadrul 
autorității sale sarcini pentru a asigura securitatea Federației Ruse. Conduce-
rea Serviciului Federal de Securitate este asigurată de președintele Federației 
Ruse. Șeful organului executiv federal în domeniul securității, FSB este numit și 
demis de președintele Federației Ruse. 

FSB este un serviciu militar [716] și este responsabil în principal de securitatea 
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internă a statului rus, de contrainformații și de lupta împotriva crimei organizate, 
a terorismului și a contrabandei cu droguri. Conform datelor enunțate de această 
instituție în 2012 FSB a neutralizat activitatea unui număr de 181 spioni străini, 
care urmăreau sustragerea de informații din sfera militară, economică și politică.  
În aceeași ordine de idei, în 2018 Președintele rus V. Putin declara că serviciile spe-
ciale ruse au demascat sute de spioni, inclusiv 129 de ofițeri de carieră și 465 de 
agenți ai unor servicii secrete străine, care ar fi tot mai active în Rusia [17].

Președintele rus Vladimir Putin a lansat o reorganizare majoră a FSB. Prin 
decretul prezidențial din 17 iunie 2000 structura internă a FSB a fost reformată: 
agenția ar avea un director, un prim adjunct director și nouă directori adjuncți, 
inclusiv un posibil secretar de stat și șefii a șase departamente: Departamentul 
de Securitate Economică, Departamentul de Contrainformații, Serviciul de or-
ganizare și personal, Departamentul de activitate, Departamentul de Analiză, 
Prognoză și Planificare Strategică, Departamentul pentru Protecția Sistemului 
Constituțional și Lupta împotriva Terorismului. În 2003 responsabilitățile FSB 
au fost lărgite prin includerea Serviciului de Grăniceri printr-un decret prezi-
dențial semnat la 11 martie 2003 și a unei mari părți a Agenției Federale a 
Comunicațiilor și Informațiilor Guvernamentale (FAPSI). De altfel școala în do-
meniul dezvoltării cibernetice este recunoscută la nivel international, iar cere-
rea pentru programatori ruși este în creștere pe piața internațională a muncii, 
cee ce determină și capacitatea serviciilor special ruse de a atinge obiectivelor 
naționale de Securitate prin infiltrare a cetățenilor săi [18, p. 68-82].

Până în 2008, agenția avea un director, doi prim-directori adjuncți și 5 direc-
tori adjuncți. Avea următoarele 9 diviziuni: Contra-spionaj, Serviciul pentru apă-
rarea ordinii constituționale și lupta împotriva terorismului, Serviciul de frontier, 
Serviciul de Securitate Economică, Informații actuale și legături internaționale, 
Servicii organizaționale și de personal, Departamentul de monitorizare, Serviciul 
științific și ethnic, Serviciul de securitate organizațională. În iulie 2010, președin-
tele Dmitri Medvedev a extins atribuțiile FSB în lupta împotriva terorismului. Ofi-
țerii FSB au primit puterea de a emite avertizări cetățenilor cu privire la acțiunile, 
care ar putea duce la săvârșirea de infracțiuni și arestarea persoanelor timp de 
15 zile, dacă nu respectă ordinele legitime date de ofițeri. Proiectul de lege a fost 
criticat aspru de către organizațiile pentru drepturile omului.

În prezent, FSB dezvoltă contacte oficiale cu 217 de agenții de securitate și 
servicii speciale din 109 state, inclusiv 56 de servicii de frontieră din 48 de țări. 
În 49 de state FSB își are birourile reprezentanților săi oficiali [19].

Mecanisme eficiente ale FSB de cooperare multilaterală cu statele membre 
CSI includ: Consiliul șefilor agențiilor de securitate și serviciilor speciale ale 
statelor membre CSI (denumit în continuare SORB), Consiliul comandanților 
trupelor de frontieră (denumit în continuare SKPV), precum și Centrul Antite-
rorist al CSI (denumit în continuare ATŢ CSI). Acordurile la care s-au ajuns la 
ședințele SORB au ca scop asigurarea securității statelor member CSI și prote-
jarea intereselor acestora, în principal în lupta împotriva terorismului interna-
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țional, și sunt puse în practică prin intermediul unor organisme de lucru speci-
al create. Pentru a spori eficacitatea interacțiunii cu autoritățile competente ale 
statelor membre CSI în timpul activităților antiteroriste comune și coordonate 
ale ATC-ului CSI, sunt organizate exerciții comune antiteroriste și întâlniri ale 
șefilor centrelor antiteroriste naționale ale statelor membre CSI. 

Cooperarea activă în lupta împotriva terorismului internațional se desfășoa-
ră în cadrul reuniunii anuale a șefilor serviciilor speciale a statelor CSI, orga-
nizată de FSB începând cu 2002. Forumul are ca scop formarea unei coaliții 
globale împotriva terorismului, coordonată central de către ONU și bazat pe 
normele și principiile dreptului internațional. Acest format a devenit o parte 
integrantă a arhitecturii internaționale de combatere a terorismului. În octom-
brie 2019, la Soci a avut loc cea de-a 18-a întâlnire a șefilor de servicii special și 
agenții de securitate, la care au participat 123 de delegații din 79 de state și 4 
organizații internaționale. Documentele finale ale forumului sunt întocmite ca 
documente oficiale ale Consiliului de Securitate al ONU. Pentru a crea un spațiu 
unic de informații antiteroriste, în cadrul Forumului a fost creată o Bancă In-
ternațională de Date privind Terorismul. Până în prezent, la banca de date sunt 
conectate 49 de servicii speciale din 38 de țări, precum și 8 structuri speciali-
zate ale organizațiilor internaționale [19].

Un alt organ de securitate al Federației Ruse este Direcția Principală de In-
formații (GRU), reprezentând agenția de informații militare externe a statului 
major al Forțelor Armate ale Federației Ruse. Începând cu anul 2010, numele 
oficial complet al agenției este Direcția Principală de Activitate a Statului 
Major General al Forțelor Armate ale Federației Ruse.

Spre deosebire de KGB, GRU nu a fost dezmembrat atunci când URSS s-a prăbu-
șit, având mereu un statut special. Serviciul de informații militare ruse are o rețea 
de spionaj în străinătate despre care experții în spionaj consideră că e de câteva 
ori mai mari decât cele ale Serviciului de Informații Externe din Rusia (SVR) [20]. 
În mod tradițional, GRU s-a dovedit mult mai eficient la colectarea informațiilor 
decât SVR, care tinde să fie ocupat cu propriile sale jocuri politice [21].

Multe detalii despre sediul GRU rămân atent protejate. Echipamentele de 
comunicații și sistemele informatice din complex sunt foarte clasificate. Tot-
odată, unitatea strategică de informații este atât de secretă încât chiar locația 
sa rămâne necunoscută. Există anumite zone din sediul GRU în care pot intra 
doar un număr foarte mic de angajați al acestui serviciu. Datorită unui sistem 
de chei electronice, doar un număr select de persoane pot avea acces la zone 
strict restricționate [22].

Direcția Generală de Informații a Statului Major al forțelor armate (GRU, de-
numită oficial GU în 2010) are reputația de a fi cea mai puternică și mai temera-
ră agenție de spionaj rusească, fiind puțin cunoscută publicului larg. Președin-
tele Federației Ruse, V. Putin a propus revenirea la vechea denumire a instituției 
GRU, prin adăugarea literei ‘R’, care desemnează ‘de informații’, deși – din obiș-
nuință – serviciul de spionaj al armatei ruse era oricum denumit pe stil vechi 
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atât în presa rusă, cât și în cea internațională [23]. Totodată, V. Putin susține în 
discursurile sale publice că în calitate de comandant suprem, cunoaște capaci-
tățile unice ale GU, inclusiv pentru efectuarea operațiunilor speciale, susținând 
că apreciază foarte mult informațiile și materialele și rapoartele analitice care 
sunt pregătite pentru conducerea țării în sediul direcției generale [24]. 

Serviciul de Informații Externe (SVR) este format din mai multe agenții 
speciale ale statului - organele de informații străine ale Federației Ruse - și este 
o parte vitală a sistemului de securitate al Rusiei, menit să protejeze individul, 
societatea și statul împotriva amenințărilor externe prin utilizarea mijloacelor 
și resurselor prevăzute Legea federală [25].

Serviciul de Informații Externe face parte din sistemul de securitate națio-
nală și este chemat să protejeze indivizii, societatea și statul de amenințările 
străine. Președintele Federației Ruse supraveghează activitatea Serviciului de 
Informații Externe, care a fost înființat ca organ de stat independent prin De-
cretul Prezidențial nr 293 la 18 decembrie 1991. Duma de Stat rusă a adoptat 
legea „Cu privire la organele de informații externe” la 8 iulie 1992. Decretul din 
30 septembrie 1992 privind reorganizarea Guvernului Federației Ruse preve-
dea schimbarea numelui SVR. Această decizie a fost anulată printr-un decret 
din 7 octombrie 1992. Noua versiune a Legii „ Cu privire la organele de infor-
mații externe” a fost acceptată de Duma de Stat în decembrie 1995 și semnată 
de președinte la 10 ianuarie 1996.

SVR este împărțit în trei grupuri principale de direcții și departamente: Ope-
raționale: Securitate internă; Informații tehnice; Retele ilegale; Planificare ope-
rationala; Non-proliferare a armelor de distrugere în masă; Crime organizate, 
terorism și trafic de droguri; Informații economice;

Prognoze și analize pe termen lung. Regionale: SUA, Canada; America Lati-
na; Europa de Vest, de Nord și Centrală; Europa de Sud; Asia / Australia; Ori-
entul Mijlociu și Africa de Nord; Africa Centrală și de Sud; CSI. Suport auxiliar: 
Legătura străină (în-afara CSI); Analiza și planificarea operațională; Suport teh-
nic; Legătura cu alte structuri de putere ruse; Administrare; Comunicare radio; 
Finanțe; Direcția juridică; Arhivele operaționale [26].

Serviciile speciale ruse sunt cunoscute prin accentul pe care acestea îl pun 
pe dezvoltarea și recrutarea surselor sale umane, dar și prin tehnicile de mai-
pulare și dezinformare practicate înafara teritoriilor sale în scopul atingerii 
intereselor sale externe. Între dezinformare și propaganda se află spețpropa-
ganda, adică propaganda special instrumentalizată militar de serviciile special 
ruse, predate prima oară ca subeict academic la Institutul Militar Rus de limbi 
străine în 1942. Disciplina a fost scoasă din program în 1990 și reintrodusă în 
2000. Institutul este cunoscut acum ca Departamentul de Informații Militare și 
Limbi Străine a Universității Militare, care este subordonată Ministerului Apă-
rării. Aici se formează specialiști în ”organizarea informațiilor externe și co-
municațiilor militare” și ”monitorizarea și dezvoltarea informațiilor militare”. 
Teoria războiului informational derivă din spețpropagandă [27].
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Consiliul de Securitate este în esență o instituție cu trei niveluri, formată 
din membrii acestuia, aparatul său și comisiile interdepartamentale. Ședințele 
Consiliului de Securitate constituie dimensiunea sa centrală și sunt prezidate 
de președintele statului. De asemenea, au loc întâlniri de rang inferior, denu-
mite sesiuni de lucru. Secretarul inițiază aceste sesiuni de lucru, pentru care 
nu are loc votarea. Aparatul Consiliului de Securitate constituie un al doilea 
nivel. Adună și analizează informații pentru a pregăti reuniunile Consiliului de 
Securitate. Comisiile interdepartamentale ale Consiliului de Securitate sunt or-
gane de coordonare și formare a consensului. Aceste comisii sunt formate în 
jurul problemelor legate de politica de securitate și funcționează ca organe de 
coordonare. Acestea sunt ad hoc sau permanente și sunt gestionate de repre-
zentanți ai ministerelor și autorităților guvernamentale în cauză [28, p. 67-94]. 

Consiliul de Securitate al Federației Ruse [29] este format din Președinte-
le Federației Ruse, care este și Președintele Consiliului de Securitate, membrii 
permanenți ai Consiliului de Securitate: directorul FSB, Șeful Administrației 
Prezidențiale a FR, Președinte al Dumei de Stat al Adunării Federale a Federați-
ei Ruse, Reprezentant special al președintelui Federației Ruse pentru activități 
de mediu, ecologie și transporturi, ministrul afacerilor interne a FR, ministrul 
afacerilor externe a FR, Președinte al Consiliului Federației Adunării Federale a 
Federației Ruse, Vicepreședinte al Consiliului de Securitate al Federației Ruse, 
Prim-ministrul FR, directorul SVR FR, secretarul Consiliului de Securitate a FR, 
ministrul apărării FR; Membrii Consiliului de Securitate al Federației Ruse: 
Guvernatorul Sankt-Petersburg, Șeful Serviciului Vamal Federal, Șeful Statului 
Major General al Forțelor Armate ale Federației Ruse, reprezentant plenipoten-
țiar al președintelui Federației Ruse în districtul federal Nord-Vest, Ministrul 
Federației Ruse pentru Apărare Civilă, Urgențe și Managementul Dezastrelor, 
Director al Serviciului Federal al Gărzii Naționale a Federației Ruse - coman-
dant-șef al Gărzii Naționale a Federației Ruse, Reprezentant Plenipotențiar al 
președintelui Federației Ruse în districtul federal Volga, Procurorul general al 
Federației Ruse, Reprezentant Plenipotențiar al președintelui Federației Ruse 
din districtul federal Siberian, Secretar adjunct al Consiliului de Securitate al 
Federației Ruse, ministrul finanțelor FR, primarul Moscovei, Vicepremier al 
Federației Ruse - Reprezentant Plenipotențiar al președintelui Federației Ruse 
din districtul federal îndepărtat, Reprezentant Plenipotențiar al președintelui 
Federației Ruse din districtul federal de sud, Reprezentant Plenipotențiar al 
președintelui Federației Ruse în districtul federal Ural, Reprezentant Plenipo-
tențiar al președintelui Federației Ruse din districtul federal al Caucazului de 
Nord, ministrul justiției FR, Reprezentant Plenipotențiar al președintelui Fede-
rației Ruse din districtul Federal Central. 

Cadrul normativ al sistemului organelor de securitate a Federației Ruse are 
la bază următoarele acte normative: Constituția FR, Legea Federală despre Ser-
viciul Federal de Securitate [30], Legea Secretului de Stat [31], Legea Federală 
privind frontiera de stat a Federației Ruse [32], Decretul Președintelui Federa-
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ției Ruse privind măsurile de îmbunătățire a administrării de stat în domeniul 
securității Federației Ruse [33], Legea Federală a Federației Ruse privind acti-
vitatea extremistă [34] etc.

Ucraina. După declarația de independență a Ucrainei la 24 august 1991, s-a 
pus imediat problema eliminării sistemului organelor de securitate sovietice și 
creării de noi instituții ale statului menite să protejeze suveranitatea și să re-
zolve sarcini ce țin de asigurarea securității naționale. La 20 septembrie 1991, 
Rada Supremă a votat crearea Serviciului Național de Securitate al Ucrainei, eli-
minând Comitetul de Securitate de Stat al RSS Ucraina. Între noiembrie 1991 și 
februarie 1992 ca parte a Serviciului Național de Securitate al Ucrainei, Direcția 
principală de informații, Direcția principală de contrainformații, Oficiul „K” (de 
luptă împotriva corupției și crimei organizate), o serie de alte unități principale 
și auxiliare (informații analitice, operațional-tehnice, comunicații guvernamen-
tale, militare, medicale, mobilizare, documentația operativă, relațiile internați-
onale, resurse umane, relațiile publice) etc. Iar la 25 martie 1992, Rada Supre-
mă a adoptat legea „Cu privire la Serviciul de Securitate al Ucrainei” [35].

Serviciul de securitate al Ucrainei (SBU) este un organ de drept cu destinație 
specială, care asigură securitatea de stat a Ucrainei. SBU este subordonat pre-
ședintelui Ucrainei și este controlat de Rada Supremă. Principalele atribuții ale 
acestei instituții sunt protecția suveranității statului, a ordinii constituționale, 
integrității teritoriale, a potențialului economic, științific, tehnic și de apărare 
al Ucrainei, interesele legitime ale statului și drepturile cetățenilor împotriva 
informațiilor și activităților subversive ale serviciilor speciale străine etc.

Sistemul Serviciului de Securitate al Ucrainei este compus din Administrația 
Centrală a Serviciului de Securitate al Ucrainei, autoritățile regionale din sub-
ordinea acestuia, agenții militare de contrainformații, unități militare, precum 
și instituții educaționale, de cercetare și alte instituții ale Serviciului de Securi-
tate al Ucrainei. Structura organizatorică a Serviciului de Securitate al Ucrainei 
este determinată de președintele Ucrainei [36]. În Ucraina, subiecții asigurării 
securității naționale sunt: președintele Ucrainei, Consiliul Suprem al Ucrainei, 
Cabinetul Miniștrilor Ucrainei, Consiliul Securității Naționale și Apărării Ucrai-
nei, BNU, instanțele judecătorești și procurorii, administrația de stat și autogu-
vernarea locală, Serviciul de Securitate al Ucrainei, forțele armate [37].

Structura SBU este: administrația centrală, autoritățile regionale, Centrul 
Antiterorist și instituțiile de învățământ (Academia Națională a SBU și Insti-
tutul pentru Instruirea Personalului Juridic al SBU din cadrul Academiei Nați-
onale de Drept din Ucraina) [38]. SBU cooperează cu peste 100 de agenții de 
securitate și servicii speciale din 60 de state și cu 63 de structuri specializate, 
ca parte a organizațiilor internaționale, inclusiv NATO, UE, OSCE, ONU și altele. 
Arhiva de Stat a SBU conține peste 180.000 de volume de materiale, dintre care 
cele mai vechi sunt datate din 1918. Abia în 2015 parafa Secret de stat a fost 
scoasă de pe documentele serviciilor speciale sovietice stocate în arhivă [39].

După lungi dezbateri în societate la 21 iunie 2018 Rada Supremă a adop-
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tat, iar la 5 iulie 2018 președintele Petro Poroshenko a semnat Legea Ucrainei 
„Cu privire la securitatea națională”. Nu doar principiile și interesele securității 
naționale ale Ucrainei au fost reformate. Și Serviciul de Securitate al Ucrainei 
este reformat, conform proiectului de Lege propus de președintele V. Zelenski. 
Conform proiectului de reformare a SBU, instituția nu se va mai ocupa de con-
trcararea crimelor economice, ci se va concentra pe protejarea infrastructurii 
critice. Urmează demilitarizarea SBU și concentrarea pe activitatea contrain-
formativă, contracararea amenințărilor la securitatea statului, securitatea ci-
bernetică, lupta împotriva terorismului, protecția secretelor de stat. Conform 
proiectului de reformare a SBU se preconizează reducerea treptată a numărului 
de ofițeri SBU: de la 27 mii la 15 mii de încadrați pe timp de pace și 20 mii în pe-
rioadă specială. Actul normativ definește interesele fundamentale ale Ucrainei 
- aceasta fiind integrarea în spațiul european (spațiul politic, economic, juridic 
și de securitate), în special, aderarea la Uniunea Europeană, aderarea la NATO 
și dezvoltarea relațiilor egale cu alte țări ale lumii. Această lege definește, de 
asemenea, sistemul de comandă, control și coordonare pentru operațiunile for-
țelor de securitate și ale forțelor de apărare, introduce o abordare cuprinzătoa-
re a planificării în domeniile securității naționale și de apărare, asigurând astfel 
controlul democratic asupra corpurilor și unităților din sectorul securității și 
apărării [40]. De asemenea, proiectul de lege preonizează să consolideze con-
trolul parlamentar și civil asupra activităților Serviciului de Securitate al Ucrai-
nei [41]. Proiectul de lege nr. 3196 „Privind modificările aduse Legii Ucrainei„ 
Cu privire la Serviciul de Securitate al Ucrainei”, privind îmbunătățirea funda-
mentelor organizaționale și legale ale activităților Serviciului de Securitate al 
Ucrainei a fost înregistrat la 10 martie 2020. În același timp, președintele V. 
Zelenski a prezentat Radei Supreme proiectele de legi „Privind modificările Co-
dului fiscal în legătură cu noua versiune a Legii„ privind Serviciul de Securitate 
al Ucrainei ”(nr. 3197) și„ Privind modificările Codului bugetar în legătură cu 
noua versiune a Legii  ”privind Serviciul de Securitate al Ucrainei „(nr. 3198).

Spionajul ca parte integrantă a căutării de avantaj în competiția interna-
țională dintre țări  [42, p. 549-559], în Ucraina este preocuparea Serviciului 
de Informații Externe a Ucrainei (SVRU). SVRU reprezintă o instituție gu-
vernamentală a Ucrainei, care desfășoară activități de informații în domeniile 
politic, economic, militar-tehnic, științific-tehnic, informațional și de mediu. 
SVRU a fost înființat în conformitate cu Decretul președintelui Ucrainei din 14 
octombrie 2004 în baza direcțiilor informative ale Serviciului de Securitate 
al Ucrainei (Departamentul de Informații, Direcția principală de informații a 
Consiliului de securitate al Ucrainei), care desfășoară activități de informații 
în domeniul politic, economic, militar-tehnic, științific-tehnic, informațional și 
zonele de mediu, participarea la lupta împotriva crimei organizate internațio-
nale, terorismul, asigurarea securității instituțiilor și cetățenilor Ucrainei aflați 
în străinătate.

La 1 decembrie 2005, Rada Supremă a Ucrainei a adoptat Legea „Cu privire 
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la Serviciul de Informații Externe a Ucrainei”, care reglementa statutul juridic 
al activităților de informații externe ca organ independent al Ucrainei. În baza 
atribuțiilor sale, a fost constituită structura SVRU, care include direcții operati-
ve, analitice, tehnico-operative, instituții de cercetare, precum și unități de asis-
tență juridică, resurse umane etc. De pregătirea și recalificarea specialiștilor în 
domeniu se preocupă Institutul Serviciului de Informații Externe din Ucraina. 

În noiembrie 2019 în Rada Supremă a fost înregistrat Proiectul de lege nr. 
2414-d. cu privire la revizuirea Legii Ucrainei „Cu privire la Serviciul de Infor-
mații Externe din Ucraina”, pentru a reglementa statutul juridic al Serviciului 
de Informații Externe al Ucrainei, activitățile sale și structura generală [43]. În 
plus, dispozițiile finale ale proiectului prevăd intrarea în vigoare sincronizată 
a Legii cu privire la informații, nr. 2412-d „Cu privire la activitatea externă de 
informații” [44]. Proiectul de lege definește o serie de concepte, în special cele 
privind „activitatea de informații”, „informații externe”, „agenți de informații”, 
„ofițer sub acoperire” și „echipamente tehnice de informații” [45].

Direcția principală de informații militare a Ministerului Apărării din 
Ucraina (GUR MOU) este organul de informații militare al Ministerului Apă-
rării al Ucrainei, care îndeplinește funcții informațive în domeniul militar, mili-
tar-politic, militar-tehnic, militar-economic, informațional și de mediu. Direcția 
principală de informații militare a Ministerului Apărării din Ucraina a fost con-
stituită pe baza Oficiului de Informații Strategice Militare al Ministerului Apă-
rării și al Departamentului de informații al Statului Major General al Forțelor 
Armate prin decretul prezidențial din 6 iulie 1993.

Serviciul de stat pentru comunicarea specială și protecția informațiilor 
din Ucraina (Serviciul special de comunicare de stat) este un organ de stat, 
ale căror activități sunt direcționate și coordonate de Cabinetul de Miniștri al 
Ucrainei și care asigură funcționarea și dezvoltarea sistemului de stat al comu-
nicațiilor guvernamentale, sistemul național de comunicații confidențiale, for-
marea și implementarea politicilor de stat în domeniile protecției criptografice 
și tehnice a informațiilor, telecomunicații, utilizarea resursei de frecvență radio 
a Ucrainei, servicii poștale cu destinație specială, comunicații guvernamenta-
le prin curier etc. Serviciul special de comunicare de stat se concentrează pe 
asigurarea securității naționale a Ucrainei împotriva amenințărilor externe și 
interne și face parte integrantă din sectorul de securitate și apărare al Ucrainei. 
La 23 februarie 2006, Rada Supremă a Ucrainei a adoptat Legea privind servi-
ciul de stat pentru comunicații speciale și protecția informațiilor din Ucraina.

Fenomene geopolitice precum globalizarea, migrația, paralel cu intensifi-
carea intereselor geopolitice al unor state aduc provocări extraordinare pen-
tru sistemul organelor de securitate al statelor, iar Federația Rusă, România și 
Ucraina nu este o excepție. Observăm că dezvoltarea unor organe de securitate 
de tip democratic reprezintă condiția fundamentală pentru garantarea liber-
tății și prosperității cetățenilor. Determinarea instituțiilor securității naționale 
să lucreze eficient și responsabil, concomitent cu menținerea libertăților civi-
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le este, însă, o sarcină ambițioasă și provocatoare. Observăm accente diferite 
puse de puterile acestor state. În timp ce Ucraina, impusă fiind de instituțiile 
europene, în rezultatul dorinței de a se integra în UE, să implementeze refor-
me ale organelor de securitate, instituțiilor de securitate ale Federației Ruse li 
s-au extins atribuțiile și împuternicirile din an în an. La rândul său, România, 
ca stat membru al UE a făcut pași importanți în domeniul reformei sistemului 
de securitate, în special datorită condiționalității externe, pentru a îndeplini 
cerințele de admitere în NATO sau UE, procesul de consolidare a democrației 
și de transformare sistemică a instituțiilor de securitate și de perfecționare a 
mecanismelor de control democratic. 
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By the beginning of 2020, the process of democratization and broadening of certain  models 
of  institutions that tend towards democratic values has reached a new level both globally and 
in developing countries, including the Republic of Moldova. In this context, democratization, in 
the context in which democratization has become a component of state modernization and a 
global goal of the international community. This also meant that individual human life gained 
more importance and more attention. Therefore, the role of human rights and freedoms and 
their implementation at national and external level has become much more important. At the 
international level, the process of increasing the level of globalization is attested, which leads to 
a contraction of space and time, as well as to the gradual wiping out of borders.

Keywords: democratization, human rights, globalization, COVID – 19. 

Procesul de democratizare și de extindere a unor modele de instituții care 
tind către valorile democratice a atins către începutul anului 2020 un nou nivel 
atât la nivel mondial, cât și în țările în curs de dezvoltare, printre care e și Re-
publica Moldova, în contextul în care democratizarea a devenit o componentă 
a modernizării statelor și un obiectiv global al comunității internaționale [1, p. 
490]. Acest lucru a însemnat, de asemenea, că viața umană individuală a obți-
nut o mai mare importanță și mai multă atenție. Prin urmare, rolul drepturilor 
și libertăților omului și punerea lor în aplicare la nivel național și pe plan ex-
tern a devenit mult mai important. La nivel internațional, se atestă procesul 
de creștere a nivelului de globalizare, ceea ce duce la o contracție a spațiului și 
timpului, precum și la lichidarea treptată a frontierelor. 

Poziționarea geografică a unui stat și distanța fizică au scăzut ca importanță, 
iar rolul tehnologiilor a crescut cu viteză, amplificând la scară globală diverse 
conexiuni și contacte, comunicarea și schimbul de informații [2, p. 108]. Din 
toată istoria gândirii universale se poate observa că problematica omului și 
perspectivelor sale de a deveni mai bun și mai elevat în diverse domenii și sfere 
specifice pentru activitatea sa, a însoțit mereu civilizația umană pe tot parcur-
sul evoluției sale. Această tendință și interes al omului de a se autoperfecționa 
se remarcă a fi unul constant pe parcursul diverselor perioade și se evidențiază 
în operele savanților, în paradigmele vehiculate, un anumit specific al sporirii în 
valoare a omului. Acest lucru are loc în dependență de tehnologiile disponibile 
la o anumită etapă istorică, ce poate să permită o dezvoltare a umanității în 
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întregime dar și a persoanei în mod particular, în funcție de importanța aspec-
telor spirituale definitorii pentru colectivitatea umană unde era generată acea 
abordare nouă. Însă, aspectul cel mai controversat reprezintă modul de viață ca 
proces de definire și valorificare a funcțiilor psihosociale, a abilităților și calită-
ților ideale spre care ar trebui să tindă ființa umană în contextul social dominat 
de interese de grup, naționale sau globale. În contextul istoric contemporan, 
a ieșit la rampă tot mai mult conceptul de securitate umană, căruia i s-a atras 
o atenție deosebită din partea lumii științifice, de politicieni, de practicieni în 
diverse domenii ale economiei. Conceptul de securitate umană a evoluat din 
construcția teoretică privitor la securitate ce aparținea Școlii de la Copenhaga 
[3, p. 216]. În cadrul concepției securității umane se pune un accent important 
pe individul uman ca o componentă fundamentală a societății viitorului, fiind, 
totodată și cea mai vulnerabilă, cea mai puți protejată și distructibilă. Proble-
mele și situațiile ce conțin amenințări și riscuri semnificative la adresa securi-
tății subiecților umani, inoculează opiniei publice, factorilor de decizie, o nouă 
atitudine și abordare la un cu totul alt grad de vigilență și preocupare pentru 
problema priorității intereselor publice în fața celor individuale [4, p. 83].

După recunoașterea oficială, prin intermediul Organizației Mondiale a Sănă-
tății, a crizei sanitare în lume, în ianuarie 2020 multe aspecte ale vieții au că-
pătat un nou sens, au fost reconceptualizate și re-evaluate. Provocările și riscu-
rile securitare se amplifică substanțial în perioada crizei sanitare, generată de 
pandemia Covid-19 care a ajuns să afecteze și Republica Moldova începând din 
7 martie 2020, când a fost recunoscută în mod oficial de către autorități în con-
textul înregistrării primului pacient afectat de maladia Covid-19 pe teritoriul 
Republicii Moldova. Organizația Mondială a Sănătății (OMS), începând din 1946 
a promovat următoarea definiție a stării de sănătate: „Sănătatea este o stare pe 
deplin favorabilă atât fizic, mintal cât și social, și nu doar absența bolilor sau a 
infirmităților”. Această definiție a sănătății a OMS a fost completată în 1978, prin 
Declarația de la Alma-Ata, precizându-se că sănătatea omului înseamnă și „capa-
citatea de a duce o viață productivă social și economic” [5, p. 7]. Această definiție 
este valabilă și în prezent. Prin urmare, sănătatea umană reprezintă rezultatul 
adaptării optime a organismului omului la mediul cotidian de viață. Aprecierea 
stării de sănătate nu înseamnă numai absența maladiei sau a suferinței. Din acest 
punct de vedere se impune constatarea că sănătatea umană este condiționată de 
o serie de factori foarte individualizați, cum ar fi moștenirea genetică a persoanei, 
comportamentul individual, conduita sanogenă legată de respectarea normelor 
sanitare și a cerințelor pentru un mod sănătos de viață, dar și de factori exogeni, 
cum ar fi mediul în care trăiește persoana, condiții familiale, tradițiile și cutumele 
pe care le practică și care au un anume impact asupra sănătății sale etc., factori 
sociali, ce țin de profesia practicată și maladiile profesionale acumulate în perioa-
da vieții, particularități  spiritual-religioase ale vieții sociale a persoanei și altele 
[6, p. 63]. Preocupările societății umane pentru diversitatea aspectelor ce țin de 
asigurarea securității sănătății în contextul unei crize sanitare globale devin tot 
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mai accentuate în contextul amplificării provocărilor, a riscurilor și pericolelor la 
adresa sănătății umane în sec. XXI, mai ales cele ce țin de dezvoltarea tehnologi-
ilor și a științelor ce comportă un grad înalt de risc în cazul în care sunt utilizate 
contra intereselor comunității umane [7, p. 149]. 

În condițiile date, tot mai multe tipuri de pericole securitare însoțesc crește-
rea rolului mass-mediei în perioada extensiunii procesului de globalizare [8, p. 
39]. În acest context este relevantă evaluarea riscurilor și pericolelor diverselor 
exagerări, printre care se evidențiază transformarea domeniului politic dintr-o 
suprastructură socială cu funcția sa de bază de dirijare a sociumului, în politică – 
spectacol, capabilă doar de manipulare, agitații și incitarea spiritelor sociale, fără 
a deține un control real asupra evoluției strategice a corpului social, fiind total 
sterilă în a propune, a convinge și a implementa politici în beneficiul comun, ci 
reducându-se doar la a provoca la conflict diversele tabere și grupuri sociale, a 
incita opinia publică, contribuind decisiv la destabilizarea în final a sociumului 
și, deci, a îndepărtării colectivităților umane de scopul lor de edificare a unui vi-
itor acceptabil pe Terra prin salvgardarea valorilor umane universale [9, p. 78]. 
Se evidențiază transformarea sistemului social prin racordarea mass-mediei la 
procesele sociopolitice contemporane. Spre exemplu, scandalul în mediul social, 
amplificat prin mass-media, reprezintă un propulsor eficace al transformărilor 
sociale și politice, precum și al modernizării domeniului securității, testat în mai 
multe sisteme politice avansate, prin dezvoltarea aspectelor juridice și a evoluți-
ei mentalității în societate în condițiile când progresul umanității se produce în 
salturi și depinde în mod crucial de reajustarea practicilor politice și juridice la 
necesitățile reale ale societății, inclusiv prin metode de securizare. Scandalurile 
în mass-media, amplificate prin diverse mecanisme sociale de transmitere a in-
formației precum zvonul, pot fi mai eficiente în cazurile unor conflicte de intere-
se, dar pot afecta stabilitatea, echilibrul și securitatea macro-sistemică.

Problematica alarmelor false în contextul planificării scandalurilor care pot 
fi capabile de declanșarea unor transformări profunde ale sistemului de relații 
clientelare și a racordării acestora la principiile, normele și prioritățile sociale, 
este un alt aspect controversat în practica dezvoltării evolutive bazate pe logica 
scandalului în domeniile socialmente sensibile, precum dezvoltarea aspectelor 
regulatorii și juridice în diverse sfere contradictorii și supuse unor pericole și 
amenințări de securitate umană, precum sfera eticii cercetării, a certificării și 
evaluării profesionale, a domeniului decizional în genere etc. [10, p. 7].

Alarmele false, în condițiile necesitații organice a scandalurilor pentru efi-
cientizarea funcționalității sistemului pentru promovarea politicilor și strate-
giilor, constituie un segment vulnerabil al modelului de dezvoltare, bazat pe 
scandaluri declanșate și promovate prin mass-media ca mecanism de elimina-
re a elementelor ce denaturează și alterează sistemul din perspectiva cores-
punderii acestuia normelor democratice și priorităților securitare, generând 
ineficiență în activități și dezamăgire socială. Astfel, alarmele false pot ajunge 
să submineze chiar ideea utilității acestei metode a scandalurilor de promo-
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vare a intereselor și politicilor, în așa fel impunându-se nevoia de combatere a 
cauzelor primare ale acestor alarme false la etapa inițierii scandalului social.

Fenomenul știrilor false (Fake News) este direct și organic conectat cu pro-
cesul de globalizare și cu rolul de o importanță fundamentală a mass-media în 
acest context. Este important de remarcat specificul fenomenului știrilor false 
(Fake News) care constă în capacitatea content-ului informațional, vehiculat în 
cadrul procesului, de a se auto-replica și auto-amplifica ca volum informațional. 
La fel, specificul de răspândire al acestui fenomen al știrilor false (Fake News) 
are particularitatea de a crește în viteză și în vederea anihilării impedimentelor 
într-un anume mediu social, precum cel preponderent emotiv, empatic și cu o 
doză scăzută de rațional și gândire critică a maselor de consumatori al unor 
asemenea produse informaționale, într-un mediul social dominat de panică, 
dar, totodată, fenomenul „Fake News”, generează și are ca rezultat al manifestă-
rii sale, dar și ca scop al implementării sale ca tactică de manipulare a maselor, 
obținerea în timp al unor asemenea efecte în societate precum cele menționate 
anterior: panică, creșterea elementului emotiv și a emoțiilor în abordarea știri-
lor, scăderea gândirii critice colective și a abordării raționale a argumentării fo-
losite în procesul de răspândire a știrilor false, creșterea elementelor iraționale 
în procesul de digerare și prelucrare ce societate a conținutului știrilor false. 
Conexiunea organică și permanentă a fenomenului știrilor false (Fake News) 
cu domeniul securității este, la fel, o particularitate de luat în calcul în contextul 
studierii acestui fenomen. În acest sens este important de analizat întâietatea 
spre a fi promovate și coraportul dintre interesele individuale și cele colective 
(de stat) în cadrul procesului de asigurare a securității. 

Medii de securitate complexe, situații corespunzătoare de securitate umană 
și crize necesită abordări optime. Abordările parțiale, la care participă numai 
un actor, poate fi mai mult sau mai puțin eficiente, însă situațiile complexe nu 
pot fi rezolvate prin abordări parțiale. Cooperarea interorganizațională și in-
terdisciplinară este, prin urmare, o necesitate în formularea politicii de securi-
tate umană, în luarea deciziilor și punerea lor în aplicare. Sectorul securității, 
și mai ales cel al securității umane – termen de origine constructivistă, se află 
într-o relație de interdependență nemijlocită cu specificul personalității și po-
tențialului intelectual și creativ al fiecărui membru al comunității, semnificativ 
din punct de vedere politic, de a transforma și converti interesele, ambițiile și 
orgoliile sale individuale expuse în spațiul politic, referitor la atitudinea sa față 
de viață, moarte, sănătate, față de ființele vii, biosferă, cât și față de compo-
nenta biosomatică a propriei sale existențe, față de propriul său corp biologic 
și necesitățile sale instinctuale, în interese general-sociale, vizând corelarea și 
coevoluția durabilă dintre natură și colectivitățile umane, societatea în întregi-
me [11, p. 31]. Securitatea umană trebuie să se bazeze pe dezvoltarea umană. 
Acest lucru este foarte important pentru securitatea umană așa cum îl plasează 
într-o perspectivă durabilă. De fapt, dezvoltarea durabilă duce spre un mediu 
în care securitatea umană este mai puțin amenințată de apariția unor conflicte 
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violente, această situație fiind mai puțin probabilă. Acesta este motivul pentru 
care conceptul de securitate umană este în mod inerent și puternic legat de 
conceptul de dezvoltare umană durabilă. O precondiție fundamentală pentru 
dezvoltarea durabilă este responsabilizarea oamenilor, o referință în acest sens 
este educația lor. Prin educarea oamenilor, bariera cheie pentru dezvoltarea 
umană - mentalitatea umană - poate fi depășită. În calitate de mijloace de rea-
lizare a dezvoltării umane durabile pot fi: statul de drept, respectarea dreptu-
rilor omului, dezvoltarea economică, dezvoltarea socială, protejarea mediului, 
crearea unor norme și regimuri adecvate. 

 
Concluzii

1. Pandemia COVID-19 recent declanșată a evidențiat derapajele sistemului 
sănătății publice, atât la nivel mondial, prin prestația defectuoasă a OMS, cât 
și la nivelul local și regional de organizare a sistemelor medicale și de ocrotire 
a sănătății, cu consecințe negative încă neevaluate în totalitate și în complex, 
asupra sănătății populației. Se estimează că, dat fiind procentul mic al popula-
ției infectate și imunizate, se așteaptă, pe plan mondial, în decursul următorilor 
2 ani, cel puțin 2-3 valuri cu infectări în masă de COVID-19, cu mici devieri și 
particularități pentru diferite state și regiuni geografice în funcție de asemenea 
factori cum ar fi densitatea populației, capacitatea sistemului medical, nivelul 
de sărăcie a populației, nivelul culturii medicale, obișnuința de purtare a măștii 
de protecție, de păstrare a distanței sociale etc. 

2. În contextul în care există în mod oficial 6% cazuri critice din cei infectați de 
COVID-19, măsurile adoptate de către majoritatea statelor, în mare parte, sunt fără 
un fundament științific solid, fiind adoptate într-o situație de panică și sub impactul 
atacurilor de Fake News. În acest context se impune critica inițiativei OMS de pre-
lungire a acestor măsuri pe toată perioada existenței virusului în natură, cu toate 
că nu există niciun dubiu că virusul SARS CoV-2 va face parte din mediul de viață al 
omului mulți ani înainte, potrivit savanților, care constituie o nouă cauză de morta-
litate ce reprezintă în prezent 0,6% din mortalitatea generală de pe Glob. 

Recomandări
1. Se impune să fie bine investigat impactul colateral al măsurilor luate în 

contextul pandemiei COVID-19, asupra stării generale de sănătate a populației, 
în conformitate cu definiția dată de OMS, pentru sustenabilitatea demersului 
și abordării, analizei și evaluării riscurilor securitare în contextul pandemiei 
COVID-19 și a atacurilor cu știri false pentru a agrava situația generală. Este 
important de luat în calcul, inclusiv în contextul întețirii atacurilor cu știri false 
(Fake News), lansate cu scopul de a agrava situația generală, în procesul de eva-
luare și adoptare a măsurilor de combatere și pe viitor a pandemiei COVID-19, 
asemenea aspecte precum: cu cât a crescut frecvența tulburărilor psihice legate 
de izolarea socială; cu cât s-a agravat situația legată de alte afecțiuni și maladii 
în societate; cu cât a crescut mortalitatea generată de alte afecțiuni; evaluarea 
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consecințelor șomajului și a recesiunii economice asupra bunăstării persoanei 
umane, dar și a colectivităților, al omenirii în general; impactul asupra calității 
învățământului în condițiile studiilor la distanță etc.

2. Se impune, în mod imperativ, aplicarea universală a principiului securi-
tar al proporționalității măsurilor de precauție, corelate cu pericolele reale, 
estimate cu exactitate și în baza unui suport științific fundamental. Strategiile 
și politicile ce se adoptă pentru combaterea pandemiei COVID-19 trebuie să 
fie proporționale cu gravitatea pericolului. Aplicarea acestui principiu este un 
mecanism de evitare a derapajelor referitor la încălcarea drepturilor omului și 
libertăților fundamentale, mai ales în contextul în care se impune implementa-
rea unei strategii eficiente de contracarare a atacurilor campaniilor mediatice 
de știri false asupra opiniei publice în contextul pandemiei de COVID-19, care 
ar consta în implicarea plenară a expertizei, experților, apelarea la cunoștințe 
științifice veridice și general aprobate de către comunitatea științifică. Gama 
largă a provocărilor și riscurilor de securitate a suferit o diversificare și mai 
mare în contextul pandemiei actuale COVID-19.
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The global security environment is affected by vulnerabilities and threats that lately have 
had a dynamic and breathtaking transformation. The widening of the unconventional risks 
spectrum and the necessity of an early identification of the entire range of risks and threats 
to national security represent strong arguments for developing specific ways to manage and 
counteract them.

Considering that intelligence represents a basic component of national security, there is 
a necessity for continuous transformations of structure and specific intelligence activities. In 
order to be effective, intelligence services must act very fastly, promptly, being decisive and 
extremely flexible in the fight against asymmetric risks and effects generated by them. This 
goal can be achieved only by means of highly trained, equipped and skilled personnel that is 
able to meet such requirements.

Keywords: national security, intelligence services, specific intelligence activities.
 
Introducere. Activitatea de intelligence al unui serviciu de informații nu pre-

supune numai colectarea de date, acte și fapte în legătură cu săvârșirea unor 
infracțiuni. Activitatea de intelligence este o activitate complexă a serviciilor de 
informații desfășurată cu scopul cunoașterii strategice și prevenirii și contraca-
rării unor amenințări la adresa securității naționale, spre exemplu, combaterea 
terorismului sau prevenirea unor atentate teroriste. De asemenea, activitatea de 
intelligence este efectuată cu scopul evaluării riscurilor strategice privind unele 
acțiuni sau inacțiuni ale statului, ori a unor alți actori în raport cu statul pentru 
a putea modela realitățile viitoare. Aceste produse de intelligence sunt destinate 
decidenților politici (președintele țării, președintele parlamentului, prim-minis-
trul etc.) cu scopul elaborării și coordonării politicii interne și externe a țării.

Operațiunile de culegere a informațiilor secrete se consideră a fi cea mai 
specifică activitate pentru serviciile de informații și sunt axate în principal, în 
viziunea lui G. Toma, pe culegerea de informații de la surse umane (HUMINT), 
din semnale (SIGINT – interceptarea, decriptarea și interpretarea comunicați-
ilor electronice), din imagistică (IMINT – imagini obținute de către sistemele 
de recunoaștere), precum și din alte mijloace tehnice (dispozitiv de ascultat, 
dispozitive de supraveghere a mediului și culegerea de dovezi prin pătrunderi 
clandestine, unde se combină culegerea de informații din sursă; umane cu cea 
prin mijloace tehnice) [8, p. 318-319]. 

Activitățile specifice de intelligence al serviciilor de informații pot fi la vedere 
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(legale) sau sub acoperire (ilegale). Metodele legale sunt cel mai adesea folosite 
pentru a strânge informații din surse deschise (OSINT). În cazul metodelor sub 
acoperire sau clandestine, culegerea informațiilor despre cele mai atractive ținte 
(potențial adversar) se face în secret, fără știința acestora. Metodele sub acoperi-
re pot include folosirea surselor umane, dispozitivele de interceptare sau codifi-
care a comunicațiilor, echipamentele sofisticate de culegere a datelor etc.

Lupta împotriva terorismului implică și pericolul încălcării drepturilor omu-
lui, ale principiilor fundamentale prevăzute de Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului (CEDO). Metodele utilizate în activitatea de intelligence împotriva te-
rorismului poate fu un bun pretext pentru serviciile de informații de a asculta 
convorbirile telefonice, de a nu respecta secretul corespondenței, sau de a reți-
ne sau aresta ilegal anumite persoane. Considerăm fondată opinia specialiștilor 
în domeniu că există pericolul ca unele partide aflate la guvernare să folosească 
aceste situații pentru a lupta împotriva opoziției politice sau a unei minorități 
naționale sau religioase. Aceste drepturi sunt protejate în numeroase docu-
mente juridice interne și internationale, printre care se numără Declarația Uni-
versală a Drepturilor Omului (adoptată în 1948), Convenția Europeană pentru 
apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale ale omului (adopta-
tă în 1950) și Convenția ONU împotriva Torturii (adoptată în 1984).

Culegerea informațiilor din surse tehnice pe plan intern și extern. În acti-
vitatea desfășurată de către serviciile de intelligence, culegerea de informații din 
surse tehnice se apelează, numai după epuizarea tuturor celorlalte metode (des-
chise și acoperite), mijloace, proceduri și tehnici specifice activității de informații. 
După unii autori, se face o distincție între utilizarea în străinătate și utilizarea pe 
plan intern a tehnologiei de culegere a informațiilor din surse tehnice, deoarece, pe 
plan intern, există pericolul ca serviciile de securitate să folosească dispozitive de 
supraveghere în scopuri particulare, spre exemplu, pentru spionarea oponenților 
politici sau oameni de afaceri. Pe de altă parte, culegerea informațiilor din surse 
tehnice în străinătate nu periclitează în general ordinea politică internă a statului.

În multe țări, culegerea informațiilor din surse tehnice, se poate efectua nu-
mai în baza emiterii, în mod expres, a unui mandat judiciar (special), în confor-
mitate cu legislația națională. Cererea de mandat judiciar trebuie să cuprindă 
natura amenințării, să motiveze necesitatea propunerii de culegere a informa-
țiilor, și să confirme că obiectivul operațiunii se încadrează în atribuțiile servi-
ciilor de intelligence. 

Considerăm relevantă idea adepților pentru apărarea drepturilor omului, 
care susțin că culegerea informațiilor din surse tehnice trebuie permise numai 
atunci când structura care dorește să realizeze interceptarea poate demonstra 
că există motive credibile care generează un nivel de suspiciune suficient pen-
tru a justifica o astfel de interceptare. Prin urmare, procesul de interceptare 
nu trebuie utilizat ca mijloc de obținere de materiale pe care se poate înte-
meia suspiciunea. Trebuie să există controale legislative pentru a reglementa 
procesul de examinare a materialelor potențial protejate de principiul secre-

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
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tului profesional pentru a elimina riscul de utilizare ulterioară a acestora [3]. 
Exemple de legislație națională specifică ce reglementează utilizarea pe plan 
intern a metodelor sub acoperire, de culegere a informațiilor includ „Legea de 
reglementare a puterilor de investigare” din Marea Britanie, „Legea privind re-
stricționarea caracterului privat al corespondenței, poștei ș telecomunicațiilor” 
din Germania, „Legea telecomunicațiilor (interceptare și acces)” din Australia; 
„Legea privind informațiile naționale” din Argentina, „Legea privind activitatea 
specială de investigații” din Republica Moldova.

Pe de altă parte, culegerea informațiilor din surse tehnice pe plan extern este 
permisă numai în scopuri informative autorizate, necesitând aprobarea procedu-
rilor de către decidenții politici. Rezultatele foarte bune obținute de Agenția de Se-
curitate Națională (NSA) a Departamentului Apărării al Statelor Unite ale Americii 
este un exemplu foarte bun în acest sens. În fine, NSA are misiunea de a culege și 
prelucra informațiile secrete provenite din surse electronice externe, de a proteja 
sistemele naționale strategice și de securitate ale SUA pentru a nu fi compromise, 
de a desfășura activități contrainformative și operațiuni militare [1, p. 14]. 

Astfel, Ordinul Executiv nr. 12333, emis de Ronald Reagan, în 1981, definește 
modul în care se realizează supravegherea electronică pe care NSA o desfășoa-
ră în străinătate. Spre deosebire de supravegherea realizată de agenția de in-
telligence pe plan intern, supravegherea externă nu face obiectul unui control 
judiciar, iar cel exercitat de Congresul SUA este limitat. În conformitate cu acest 
act normativ, serviciile de informații americane pot realiza, fără mandat, supra-
vegherea în masă a apelurilor telefonice, a mesajelor text, a mesajelor e-mail și 
a altor comunicații electronice, cu condiția ca colectarea de informații să fie de 
la cetățeni non-americani din afara Statelor Unite. 

De menționat că sistemul american de supraveghere a comunicațiilor prin 
satelit ECHELON, a cărui existență a fost negată de guvernul SUA, operat în co-
mun de SUA, Marea Britanie, Australia, Canada și Noua Zeelandă, ca parte a 
unui acord colectiv de securitate, acoperă tot globul pământesc și este împăr-
țit pe trei zone: Oceanul Atlantic, Oceanul Pacific și Oceanul Atlantic. Sistemul 
a fost justificat, la început, prin argumente legate de apărarea țării împotriva 
oricărui atac străin, iar mai târziu, amenințarea teroristă la adresa păcii și se-
curității internaționale a servit drept justificare pentru menținerea sa. Singure 
sisteme de interceptare a comunicațiilor electronice la nivel mondial care mai 
există aparțin serviciilor de informații ale Federației Ruse și Franței (gestionat 
de Direcția Generală pentru Securitatea Externă).

Edward Snowden fost angajat al NSA și Agenției Centrale de Informații (CIA), la 
începutul anului 2013, a făcut publice informațiile despre programele de suprave-
ghere a comunicațiilor la nivel global (PRISM, ADVISE), desfășurate de către servi-
ciile de informații ale Statelor Unite și Regatului Unit. În cadrul proiectului PRISM, 
Agenția Națională de Securitate și Cartierul General pentru Comunicații al Guver-
nului al Marii Britanii (GCHQ), începând cu 2007, au stabilit o cooperare cu cor-
porațiile globale: Microsoft, Yahoo, Google, Facebook , PalTalk, Skype, YouTube și 
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Apple pentru colectarea și schimbul de informații. Comform declarațiilor făcute de 
Edward Snowden, serviciile de informații dețin aparatură și soft cu ajutorul cărora 
pot prelua controlul total, de la distanță, asupra dispozitivelor mobile inteligente. 
De exemplu, telefonul poate funcționa ca un microfon care să transmită la distanță 
sunetele din jur, inclusiv discuțiile purtate în jurul aparatului. 

Centrele de detenție și interogare (închisorile secrete). După atentatele 
de la 11 septembrie 2001, CIA a primit aprobarea să utilizeze toate mijloacele 
posibile în războiul împotriva terorismului. Mazzetti M., în „CIA – Războiul se-
cret împotriva terorismului”, ne oferă foarte multe detalii privind funcționarea 
centrelor de detenție și interogare pe teritoriul unor țări partenere de încre-
dere, denumite neconvențional „black-sites” („locuri negre”). Scopul inițial al 
acestui program de „extradări extraordinare” al CIA a fost acela de a ascunde 
și de a interoga membri importanți ai rețelei al-Qaida, suspectați de implicarea 
directă în atentatele de la 11 septembrie 2001 sau liderii organizațiilor teroris-
te, care reprezentau o amenințare iminentă [6, p. 160].

Mazzetti M. subliniază că centrele de detenție și interogare erau mici – me-
nite să adăpostească în jur de cinci-șase deținuți, iar celulele aveau anumite 
caracteristici, concepute special pentru a facilita utilizarea metodelor brutale 
pentru interogatorii, cum ar fi pereți acoperiți cu placaj, care să atenueze forța 
impactului, în cazul în care cineva era dat cu capul de ei [6, p. 160]. Celulele  
erau astfel concepute încât prizonierii să-și piardă complet simțul orientării. 
Ei se aflau într-un mediu complet steril, fără elemente de distragere a atenției. 
Prizonierii aveau acces la îngrijiri medicale, stomatologice și shiar oftalmologi-
ce de excepție. Alimentele pe care le primeau prizonierii erau halal – pregătite 
într-un mod acceptabil pentru religia islamică. 

Potrivit aceluiași autor, lista tehnicilor intensive de interogare, cunoscute sub 
denumirea de EIT, fusese alcătuită sub forma unui memoriu la Biroul de Consilie-
re Juridică din cadrul Departamentului de Justiție. Programul era cunoscut de un 
număr restrâns de persoane și nu putea fi supus unei dezbateri publice. Comform 
acestui document, ofițerii de informații care erau responsabili de supravegherea 
deținuților aveau dreptul să utilizeze trei tipuri de interogatorii: 1) Metodele tradi-
ționale, menite să ducă la obținerea unei mărturisiri, astfel încât vinovații să poată 
fi puși sub acuzare. Această metodă era numită „interogatoriu documentat” („poli-
țistul bun și polițistul rău); 2) „Metoda Reid” de interogare folosită de poliția ame-
ricană; 3) Metodele standard utilizate de către ofițerii operativi CIA în domeniul in-
formațiilor externe. După cum afirmă Mazzetti M. în lucrarea sa, metodele specifice 
de interogare cele mai des utilizate erau: simularea înecării, privarea de somn pe o 
anumită perioadă de timp, izolarea,  bombardarea celulei cu zgomote, „pălmuirea 
umilitoare”, „tehnica peretelui” sau exploatarea diverselor fobii ale deținuților (de 
exemplu, închiderea lor într-un spațiu ca o cutie, plin cu insecte vii).

În același context, Mazzetti M. sugerează că CIA contractase serviciile psihologi-
lor civili, care aveau vastă experiență în ceea ce privește colaborarea cu programul 
SERE (Supraviețiuire, Evitare, Rezistență, Evadare) al armatei americane. Rolul psi-
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hologilor de a-i informa pe ofițerii de informații și pe agenții FBI prezenți la intero-
gatoriu în legătură cu eventualele tehnici folosite de teroriști pentru a evita furni-
zarea de informații critice. Este de menționat că interogările se înregistrau pentru 
a ajuta să studieze limbajul corpului deținutului pentru a obține indicii nonverbale 
privind informațiile decisive pe care el încerca să le ascundă [7, p. 89]. 

Un alt mijloc specific de culegere a informațiilor din arsenalul secret al CIA îm-
potriva suspecților de terorism a fost utilizarea substanței psihoactive inventate, 
care facilita sustragerea de informații secrete de la persoane care nu pot sau nu 
doresc să le divulge altfel („serul adevărului”). Experții CIA au descoperit că medi-
camentul Midazolam, vândut sub marca Versed, este cel mai potrivit pentru că are 
un efect sedativ. Pentru a-l folosi, trebuia să obțină permisiunea Departamentului 
de Justiție al SUA. În 2003, programul secret a fost închis [4]. Evaluând impactul 
închisorilor secrete asupra respectării drepturilor omului, la sfârșitul anului 2005, 
Congresul SUA a votat Legea Tratamentului Deținuților, care includea o prevedere 
de interzicere a tratamentului „crud, inuman și degradant”, aplicat oricărui prizoni-
er aflat sub autoritate americană, inclusiv în închisorile secrete [6, p. 169]. 

De interes pentru tema abordată sunt și practicile serviciilor de informații 
israeliene. În anul 2001 Ariel Șaron, prim-ministru al Israelului, a cerut Knesse-
tu-lui adoptarea unei legi care să autorizeze serviciile de securitate să utilizeze 
tortura împotriva deținuților arabi, suspecți de terorism [2, p. 342].

Asasinarea persoanelor. Din Antichitate, otrăvirea a fost considerată o 
metodă foarte utilă pentru eliminarea adversarilor politici sau a personalită-
ților incomode. În context, dorim să evidențiem otrăvirea, în 1978 la Londra, 
a disidentului bulgar Gheorgi Markov, cu un lichid introdus într-o capsulă de 
dimensiunea unui vârf de ac la vârful unei umbrele. Autopsia persoanei dece-
date a stabilit că victima a murit din cauza unei doze de 0, 2 miligrame de ricină, 
o otravă puternică, de 6.000 de ori mai puternică decât cianura. În acest caz, 
guvernele occidentale și mass media au acuzat Comitetul Securității de Stat al 
URSS (KGB) și serviciile secrete bulgare în asasinarea lui Gh. Markov.

Un alt caz pe care doresc să-l consemnez este cazul de încercare de asa-
sinare a lui Khaled Meshaal (injectându-i otravă în gât), șeful biroului politic 
al mișcării islamiste Hamas, în septembrie 1997, la Amman, de către agenții 
Mossadului, Serviciul de Informații Externe al Israelului. Intrat în comă, ofici-
alul palestinian a fost salvat datorit intervenției regelui Hussein al Iordaniei, 
care a cerut guvernului israelian, condus de Benjamin Netanyahu, antidotul în 
schimbul eliberării a doi agenți israelieni.

În septembrie 2004, Viktor Iușcenko, candidat al opoziției, la funcția de preșe-
dinte al Ucrainei, s-a înbolnăvit grav în mijlocul campaniei prezidențiale în care se 
afla împotriva lui Viktor Ianukovici, candidatul favorit al Moscovei. Medicii austri-
eci au identificat trei luni mai târziu că persoana data a fost otrăvită cu dioxină. 

Potrivit mai multor publicații britanice, Serghei Skripal, dublul spion rus, 
arestat în Federația Rusă, în decembrie 2004, pentru că a dezvăluit secrete 
către Serviciul Secret de Informații MI6 și eliberat în 2010, în urma unui 
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schimb de spioni, și fiica sa Iulia, au fost otrăviți cu un agent neurotoxic 
(“Novicioc”) în Marea Britanie. Guvernul premierului Theresa May a învinu-
it serviciile secrete ruse de implicare în acest caz.

Un alt caz, care demonstrează presupusa implicare a serviciilor de in-
formații rusești în operații de asasinere, este cel al lui Igor Ponomariov, re-
prezentantul permanent al Federației Ruse în cadrul Organizației Internațio-
nale pentru Navigație Maritimă. Este de menționat că I. Ponomariov a murit la 
Londra cu două zile înainte de otrăvirea lui Alexandru Litvinenko, fost ofițer al 
Serviciului Federal de Securitate (FSB). Potrivit martorilor, lui I. Ponomariov i 
s-a făcut rău în timpul unui spectacol de opera. În opinia specialiștilor, acesta a 
fost otrăvit. Pe 23 noiembrie 2006, A. Litvinenko a murit după ce a fost otrăvit 
cu Poloniu-210 (o substanță radioactivă extrem de toxică), substanță care i-a 
fost pulverizată în ceaiul servit la Hotel Millenium, din Londra.

Un caz interesant vizează investitorul rus Alexander Perepeliciny, fost mar-
tor în investigarea cazului avocatului Serghei Magnitski (dezvăluirea cazurilor 
de corupțe). A. Perepeliciny a murit în 2012 la Londra, în timp ce făcea jogging. 
În timpul unei anchete suplimentare, în stomacul defunctului s-au găsit resturi 
ale unei plante rare și foarte otrăvitoare.

Pe 17 septembrie 2001, președintele SUA Georghe W. Bush a acordat com-
petențe excepționale serviciilor de informații în lupta împotriva amenințării 
teroriste. Ne referim aici la așa-numitele „asasinate la țintă” (targeted killings), 
operațiuni militare ce au avut scop eliminarea persoanelor suspectate în acti-
vități teroriste. Vehiculele aeriene fără pilot (dronele) devin arma  principală al 
eliminării persoanelor nedorite [6, p. 7].

Combaterea terorismului – atribuție fundamentală a Serviciului de In-
formații și Securitate al Republicii Moldova. În contextul  escaladării teroris-
mului internațional, Serviciul de Informații și Securitate, prin Centrul Antitero-
rist acționează permanent pentru evaluarea situației interne și internaționale în 
domeniu, în vederea prevenirii oricăror acțiuni de natură să favorizeze manifes-
tări teroriste pe teritoriul Republicii Moldova. Evenimentele din 11 septembrie 
2001 și evoluțiile ulterioare ale fenomenului terorist internațional au impus o 
reevaluare activității naționale antiteroriste și o dezvoltare a cadrului legal.

Un astfel de act normativ este Legea cu privire la prevenirea și combaterea 
terorismului nr. 120 din 21.09.2017. Prezenta lege stabilește principiile funda-
mentale ale prevenirii și combaterii terorismului, organizează cadrul instituți-
onal, se indică modalitățile operaționale de combatere a acestei amenințări la 
adresa securității naționale și organele de stat responsabile de controlul activi-
tății de prevenire și combatere a terorismului.

Pentru combaterea terorismului, Serviciul de Informații și Securitate, care re-
prezintă autoritatea națională în materie antiteroristă, are în compunere Centrul 
Antiterorist, care răspunde de planificarea, organizarea și executarea, într-o con-
cepție unitară, a activităților de prevenire, descoperire, neutralizare și anihilare a 
acțiunilor teroriste pe teritoriul Republicii Moldova. În cadrul acestuia, ca autori-
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tate națională în domeniu, funcționează Centrul Antiterorist. În situații de criză, 
prin decizia Președintelui Republicii Moldova, la propunerea directorului Servi-
ciului de Informații și Securitate, se creează Comandamentul Operațional Antite-
rorist. De menționat este faptul că Centrul Antiterorist asigură suportul logistic 
și operațional pentru funcționarea operativă a Comandamentul Operațional An-
titerorist, care este integrat funcțional în mecanizmul de gestionare a crizelor 
teroriste și organizat în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Centrul Antiterorist are rolul de integrator și coordonator al măsurilor de 
prevenire și combatere a terorismului, asigurând activitatea sa prin compo-
nenta informativă, analitică și de coordonare operativă antiteroristă. Pe toate 
componentele de activitate ale Centrului Antiterorist, se acționează consecvent 
pentru dezvoltarea relațiilor de cooperare internă și internațională în domeniu.

Astfel, componenta informativă al Centrului Antiterorist asigură culegerea infor-
mațiilor din diverse surse privind procesele și evenimentele ce se referă la evoluțiile 
purtătoare de risc, în contextul aspirațiilor regionale ale structurilor terorismului in-
ternațional și manifestărilor elementului radical-extremist intern. Subunitatea speci-
alizată planifică și realizează activități de prevenire și descoperire a amenințărilor ce 
vizează pregătirea de acte teroriste pe teritorilul Republicii Moldova.

Componenta analitică constituie o parte integrantă al activității Centrului An-
titerorist și asigură procesul de filtrare și interpretare obiectivă a datelor culese 
din surse secrete sau deschise despre potențialele riscuri și amenințări la adresa 
securității antiteroriste, obținute în urma desfășurării activității informative și con-
trainformative. Un rol deosebit de important îi aparține și componentei de coor-
donare operativă antiteroristă al Centrului Antiterorist care asigură coordonarea 
tehnică a măsurilor de prevenire și combatere a terorismului desfășurate de către 
autoritățile cu atribuții în domeniul prevenirii și combaterii terorismului. 

Ca instrument de importanță majoră al Serviciului de Informații și Securi-
tate, în gestionarea unor situații de criză, este necesar de privit Detașamentul 
cu destinație specială „Alfa” (DDS “Alfa”) în primul rând prim prisma asigurării 
securității naționale. DDS „Alfa” a fost constituit ca structură specializată, cu 
sarcini în combaterea terorismului pe teritoriul țării, precum și în localizarea, 
curmarea actelor de terorism împotriva cetățenilor Republicii Moldova aflați 
peste hotare, anihilarea activității infracționale a grupărilor de crimă organi-
zată, eliberarea ostaticilor și reținerea criminalilor dați în urmărirea națională 
și internațională. Întrucât, activitatea de intelligence implică, de regulă, o con-
fruntare reală cu un adversar extrem de periculos și viclean, DDS „Alfa” desfă-
șoară acțiuni decisive, cu un grad înalt de risc, folosind tehnici, tactici și proce-
duri diferite de cele specifice forțelor convenționale.

Cu toate acestea, activitatea de intelligence al Serviciului de Informații și Se-
curitate, în perioadele de criză, întâlnește dificultăți în organizarea și desfășu-
rarea unor măsuri speciale de investigații. Mă refer aici la faptul lipsei unei baze 
legislative clare, care să stabilească activitatea contrainformativă și activitatea 
informativă externă. Cu alte cuvinte, vorbim despre activitățile specifice cule-

http://www.sis.md/ro/detasamentul-destinatie-speciala-alfa
http://www.sis.md/ro/detasamentul-destinatie-speciala-alfa
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gerii de informații care presupun restrângerea exercițiului unor drepturi sau 
libertăți fundamentale ale omului, desfășurate de către serviciile cu atribuții în 
domeniul securității naționale, utilizând mandatul de securitate.

În contextul celor expuse, promovarea proiectului Legii privind activitatea 
contrainformativă și activitatea informativă externă trebuie să devină o priorita-
te pentru Serviciul de Informații și Securitate ca parte componentă a sistemului 
securității naționale, cu scopul de a consolida un organ fiabil, competent și efici-
ent în raport cu amenințările existente și posibile pentru securitatea Republicii 
Moldova. Reforma inițiată de către Serviciul de Informații și Securitate trebuie să 
asigure îndeplinirea calitativă a atribuțiilor Serviciului, indiferent de posibilele 
constrângeri exercitate de unii beneficiari de intelligence, de exponenții anumi-
tor grupuri de presiune din mediile politice, de afaceri, ai societății civile etc.

În concluzie, trebuie să menționăm că efectuarea unor activități specifice cu-
legerii de informații care presupun restrângerea exercițiului unor drepturi sau 
libertăți fundamentale ale omului desfășurate cu respectarea prevederilor lega-
le, trebuie să facă față testului de proporționalitate, care pune în balanță natura 
dreptului și importanța scopului pentru care se dorește limitarea, cu garanții de 
confidențialitate și de protecție a datelor în vederea colectării, păstrării, disemi-
nării și accesării acestora. O limitare a drepturilor prin folosirea metodelor și 
mijloacelor de constrângere fizică față de presupușii teroriști poate fi justificată 
numai în temeiul unor amenințări reale la adresa securității naționale.

Într-un stat democratic, securitatea națională în care serviciile de informații 
au un rol cardinal în asigurarea protecției eficiente a drepturilor și libertăților 
fundamentale ale omului, societății și statului împotriva amenințărilor interne 
și externe, democrațiile au nevoie de servicii de intelligence atât transparente, 
cât și eficiente, care să asigure interesele naționale vitale ale țării.
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As the human being is the main element of any form of social organization, and the degree 
of his security is reflected in the national security of the state itself, the authors noticed that 
the topic of individual security has become a permanent issue  on the agenda of states. When 
it comes to personal or individual security, we must consider the fact that the common threats 
for people had originated in the environment they used to live. However, the current analysis 
of the risky society proves that the reality has many unexpected dangers that are not widely 
recognized, but which affect the safety of the individual, so they have to become a priority of 
any state. Governments need tools that could influence the sources, which generate social risks. 
Social assistance will not be able to fulfil the needs of its victims without such a mechanism.

Keywords: human security, social security, social risk, social assistance, social protection.

Întrucât omul reprezintă elementul de bază al oricărei forme de organizare 
socială, iar gradul realizării  securității acesteia se reflectă în securitatea nați-
onală a statului însăși,  observăm că, subiectul securității individuale a devenit 
unul stabil pe agenda statelor. Cu toate acestea amintim că,  nevoia securității 
individuale s-a impus odată cu apariția omului, cunoscutul psiholog american 
Abraham Maslow în bazele teoriei ierarhiei nevoilor umane specifică că securita-
tea este o nevoie naturală  fundamentală a ființei umane fiind plasată în piramida 
trebuințelor umane, după necesitatele fiziologice [1, p.15]. Când se  face referire 
la securitatea personală / individuala, se ia în considerație faptul ca majoritatea 
amenințărilor la adresa oamenilor își au originea în mediul în care aceștia tră-
iesc. Respectiv, în orice societate există anumite categorii de persoane  care se 
confruntă cu situații de risc, fiind în imposibilitatea de a-și asigura un trai decent. 
Anume către susținerea și protecția acestei categorii sociale se orientează asis-
tența socială în orice stat. Obiectul de referință al analizei noastre este incidența 
societății contemporane modernizate ca sursă a riscului social asupra securității 
umane și implicit asupra domeniului de protecția socială a individului/grupului.

Conceptul securităţii umane în viziunea Comisiei pentru securitate uma-
nă a ONU şi protecţia socială.
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Conceptul  securității umane a fost lansat prin Raportul global de dezvoltare 
umană din 1994 al ONU [2, p.3], care a dus la o serie de discuții și dezbateri nu 
doar în cadrul instituției date, dar și în mediile politic și academic. Conceptul 
definește securitatea umană ca starea de siguranță a oamenilor împotriva foa-
mei, a bolilor, a opresiunii și a altor amenințări cronice, precum și  protejarea 
acestora de perturbări bruște și dureroase în viața de zi cu zi [3]. Același docu-
ment subliniază faptul că termenul „securitate” a fost interpretat de-a lungul 
timpului într-un mod prea restrâns, axându-se, în special, pe „securitatea te-
ritoriului în contextul agresiunilor externe”.  Astfel se sugerează că securitatea 
umană ce implică mult mai mult decât doar absența conflictelor teritoriale [3].  
Prin inițiativa data,  are loc o plasare  de accent vizavi de conceptul securității, de 
la  securitatea statului la securitatea individului, cu specificarea amenințărilor 
de bază  raportate la șapte dimensiuni [4, p. 13-14]:

Securitate economică - asigurarea  unui  venit  minim necesar fiecărei per-
soane, fapt ce ar permite protejarea individului de pericolul sărăciei ca conse-
cință a  șomajului, insecurității la locul de muncă, inegalității de venit, inflației;

Securitatea hranei - realizarea  accesului  fizic  și economic la hrana de bază, 
astfel s-ar putea de prevenit pericolul foametei; 

Securitatea sănătății - garantarea unei minime protecții pentru combaterea 
afecțiunilor medicale și protejarea individului de pericolul epidemiilor și boli-
lor ca consecință a unui  acces inadecvat la serviciile de sănătate, a alimentelor 
nesigure, malnutriției;

Securitatea mediului - apărarea  indivizilor  în  fața degradării mediului și 
poluării, a dezastrelor naturale și epuizarea resurselor naturale; 

Securitate personală - protejarea oamenilor de violența fizică, indiferent de 
sursa acesteia: violență fizică, războiul, terorismul, criminalitatea, discrimina-
rea, violența în familie, abuzurile asupra copiilor;

Securitate comunității - apărarea  indivizilor  în  fața tendințelor de distru-
gere a valorilor tradiționale și de promovare a atitudinilor de violența etnică, 
religioasă și de altă natură între grupurile sociale; 

Securitate politică - crearea și garantarea respectării drepturilor și libertăților fun-
damentale ale omului, protejarea persoanelor de pericolul represiunilor politice. 

Remarcăm că, fiecare domeniu are ca obiect de referință protejarea anumi-
tor valori personale, sociale, materiale ale individului de un șir de amenințări / 
pericole, care contrar voinței individului ar putea să se producă  și să-i dăuneze 
fie din punct de vedere al integrității sale fizice, psihologice ori poate să-i afec-
teze latura materială a acestuia.  

Ulterior,  abordările amenințărilor asupra securității umane în cadrul fo-
rului ONU, vor evoluționa  pe o traiectorie ascendentă, astfel că în 2001 este 
creată Comisia pentru securitatea umană (CHS), primul raport al căreia a fost 
publicat în 2003. Conform Comisiei pentru securitatea umană, necesitatea unei 
noi paradigme de securitate este imperativă din două motive:

în primul rând, securitatea umană este necesară ca răspuns la complexitatea 
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și  interacțiunea amenințărilor de securitate vechi cu cele noi - de la sărăcie cro-
nică și persistentă la violență etnică, trafic de persoane, schimbări climatice, 
pandemii de sănătate, terorism internațional și încetiniri economice.  Amenin-
țări ce tind să dobândească dimensiuni transnaționale și să depășească noțiu-
nile tradiționale de securitate;

în al doilea rând, amenințările de securitate umană nu pot fi contracarate 
doar prin mecanisme convenționale. Acestea necesită o nouă abordare care să 
recunoască legăturile și interdependențele dintre dezvoltare, drepturile omu-
lui și securitatea națională [5, p. 6].

În același timp,  unele  amenințări pot genera altele, spre exemplu conflictele 
violente pot duce la pauperizarea populației, la deficit de educație, la boli infecți-
oase cu impact nu doar național poate fi și internațional, iar în rezultat vor apărea 
noi pături sociale vulnerabile, ori se vor extinde cele deja existente în anumite 
state,  circumstanță ce solicită din partea  statului extinderea atribuțiilor în pre-
venția unor astfel de pericole. Or, reieșind din faptul că pericolele date deseori 
sunt catalogate în literatura de specialitate ca amenințări asimetrice, respectiv  
contracararea și prevenirea lor necesită mecanisme non-convenționale.

Eforturile și inițiativele ONU în dezvoltarea conceptului de securitate uma-
nă au fost prezentate și în raportul O lume mai sigură din 2004,  prin care se 
recunoaște existența unei  game largi de amenințări conectate între ele,  care 
pun în pericol atât securitatea națională, cât  și securitatea persoanelor.  Acest 
fapt impune pe agenda statelor contemporane cooperarea eficientă între struc-
turile interne ale unui stat, cât și între actorii internaționali pentru a elimina 
amenințările menționate și acoperi inclusiv problemele de securitate umană 
[6]. Paradigma securității umane înaintată de către CHS, specifică că, de rând cu 
protejarea libertăților fundamentale ale omului care constituie  esența vieții, 
este importantă și protejarea oamenilor împotriva amenințărilor și situațiilor 
critice (sărăcie, șomaj, malnutriție, epidemii/pandemii, violență, represiuni, 
dezastre naturale). Abordarea dată accentuează crearea unor sisteme politice, 
sociale, de mediu, economice, militare și culturale, care să ofere împreună oa-
menilor elemente de supraviețuire, trai și demnitate [5,  p. 6].  

Actualmente, în cadrul comunităților, la modul practic, securitatea umană este 
aplicată de către stat prin asigurarea și asistența socială ca componente ale siste-
mului național de protecție socială, în unele state fiind numit securitatea socială.

Securitatea umană are ca obiective nu doar siguranța persoanei prin elibe-
rarea acesteia „de frică și nevoi”,  dar și dezvoltarea ființei umane, îmbunătăți-
rea calității vieții umane prin  dezvoltarea durabilă a societății. Dezvoltarea 
umană este un concept amplu, care vizează lărgirea alegerilor și libertăților 
oamenilor [2, p. 3].   Dezvoltarea umană nu poate fi realizată fără asigurarea 
securității umane, iar securitatea se atinge printr-o dezvoltare umană durabilă. 
Succesul dintr-un domeniu extinde posibilitățile pentru progresul  celuilalt [7]. 
Interdependență dintre dezvoltare, drepturile omului și securitatea națională 
are implicații importante pentru elaborarea politicilor sociale, deoarece accen-



121

tuează faptul că insecuritățile umane nu pot fi abordate izolat prin răspunsuri 
fragmentate de sine stătătoare. Mai mult ca atât, dezvoltarea umană este văzu-
tă și din punctul de vedere al unui mecanism non-convențional de prevenire ori 
contracarare a pericolelor ce pot afecta securitatea persoanei. 

Reieșind din realitățile actuale, securitatea umană implică abordări cuprin-
zătoare care subliniază nevoia de răspunsuri cooperatiste și multisectoriale [5,  
p. 8] la problema  eliminării nu numai a cauzelor  sărăciei, dar și pentru a  oferi  
oportunitatea unui trai decent cetățenilor. În contextul dat,  securitatea umană 
presupune, pe de o parte asumarea de către stat a lărgirii  responsabilităților 
vizavi de  asigurarea directă a securității persoanei cu referire la protecția fizică 
a acesteia, iar pe de altă parte se  referă la crearea mediului favorabil pentru 
dezvoltarea persoanei prin asigurarea unui mediu lipsit de pericole, într-un 
mod ideal, ori dacă apar, statul să aibă competența de a le controla ori preveni, 
reieșind din abordarea multisectorială a condițiilor de insecuritate. Obiectiv, 
ce poate fi atins printr-o strategie permanentă pe termen lung în domeniu și  
cooperare eficientă  dintre instituțiile sale competente.

Reieșind din faptul, că consecințele insecurităților sociale sunt multiple, se-
curitatea umană este definită ca un concept interdisciplinar și multisectorial cu 
următoarele caracteristici [5, p. 7-11]:
• centrat pe oameni;
• multisectorial - este necesară coerența între diferite intervenții pentru a evi-

ta daunele negative;
• cuprinzător - abordează toată sfera de siguranță a omului, recunoaște carac-

terul multidimensional al amenințărilor de securitate și interdependențele 
acestora;

• specific contextului - soluționarea nesiguranțelor oamenilor necesită întot-
deauna specificații raportate la timp și context;

• orientat spre prevenție – o componentă distinctă a securității umane o con-
stituie prevenirea timpurie orientată spre minimizarea impactului insecuri-
tății, și generarea soluțiilor pe termen lung, cu incidență asupra fortificării  
capacităților umane de prevenție. 
Fiind un concept centrat pe oameni, securitatea umană plasează individul 

în „centrul analizei”, ia în considerare o gamă largă de condiții care-i amenință 
supraviețuirea, traiul și demnitatea, înaintează în prim plan stabilirea de către 
statele naționale a unui  prag de existență sub care este afectată viața umană. În 
acest sens, remarcăm că într-un stat politica protecției sociale implicit și cea a 
asistenței sociale, acționează pe următoarele niveluri distincte: 

la nivelul întregii colectivități (ex. protejarea veniturilor populației de infla-
ție, asigurarea unui nivel minim de consum, unor venituri minime pe familie, 
protejarea populației în cazuri de calamitați naturale sau sociale, protecția față 
de criminalitate, violențe, conflicte etnice, îmbolnăviri în masă, protecția la lo-
cul de munca, protecția drepturilor asupra proprietății, protecția împotriva co-
rupției, alienării politice, împotriva drogurilor și abuzurilor, etc.); 
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la nivelul diferitelor categorii (copii, vârstnici, șomeri, etc.); 
la nivel personal (rezolvarea unor probleme personale legate de starea indi-

vidului la un moment dat).
Totuși, securitatea umană implică o înțelegere mai largă a amenințărilor ce 

ar putea prejudicia securitatea persoanei, în comparație cu cele ce afectează 
viața umană într-o comunitate și sunt  recunoscute ca pericole sociale prin le-
gislația națională a unui stat, pentru consecințele cărora se achită îndemnizații 
prin  sistemul asigurărilor de stat, care de rând cu asistența socială, la fel, face 
parte din sistemul protecției sociale. În  cazul,  când o persoană capătă o mala-
die din cauza produselor modificate genetic, spre exemplu, statul poate veni în 
susținerea acestuia printr-o compensație bănească din bugetul de stat, catalo-
gată ca fiind o modalitate de asigurare și asistență socială. Instituțiile statale nu 
protejează persoana de toate acele pericole ce sunt parte a securității umane, 
implicit a mediului, economică, alimentară, de sănătate, personală, comunitară 
și politică, specificate în debutul acestui studiu. 

Actualmente paradigma securității umane se axează pe cauzele ce generează 
insecuritatea umană și identificarea soluțiilor și actorilor care ar putea contri-
bui la diminuarea ori prevenirea vulnerabilităților umane. În acest caz, ca actori 
pot fi identificați: comunitățile locale, organizațiile internaționale, societatea 
civilă, precum și statul însuși. Protecția este definită de CHS ca „strategii, stabi-
lite de state, agenții internaționale, ONG-uri și sectorul privat, pentru a proteja 
oamenii de amenințări. Se referă la prevederile legale, procesele și instituțiile 
abilitate cu competențe de protejare a oamenilor împotriva amenințărilor cri-
tice și omniprezente. [5, p. 11]. Analiza securității umane presupune mai mulți 
furnizori de securitate, inclusiv cetățenii înșiși.

Comisia de securitate umană, solicită statelor strategia de „protecție și îm-
puternicire” pentru a asigura viețile, mijloacele de trai și demnitatea oamenilor. 
Protecția socială, ca componentă a unei strategii statele conform viziunii CHS,  
implică o abordare „de sus în jos”. Recunoaște că,  persoanele se confruntă cu 
amenințări pe care nu le pot controla (de exemplu, dezastre naturale, crize finan-
ciare, economice și conflicte) și prin urmare, securitatea umană necesită proteja-
rea oamenilor într-un mod sistematic, cuprinzător și preventiv. Statele au respon-
sabilitatea principală de a implementa o astfel de strategie de protecție [5, p. 8].

Împuternicirea implică o abordare „de jos în sus”, care propune să dezvolte 
capacitățile indivizilor și comunităților de a face alegeri în cunoștință de cauză și 
de a acționa în numele lor. Împuternicirea oamenilor nu numai că le permite să-și 
dezvolte întregul potențial, dar le permite, de asemenea, să găsească modalități 
și să participe la soluții pentru a asigura securitatea umană pentru ei și pentru 
ceilalți. Împuternicirea are legătură în special cu dezvoltarea umană [5 p. 8].

Protecția și împuternicirea sunt propuse ca părți ale oricărui cadru de politică 
de securitate umană, orientat spre consolidarea reciprocă a acestor componente 
și nu pot fi tratate izolat: „ambele sunt necesare în aproape toate situațiile de 
insecuritate umană, deși forma și echilibrul lor vor varia enorm în circumstanțe”. 
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Astfel, protecția socială include responsabilitatea din partea instituțiilor statale 
de a preveni, adresându-se cauzelor directe ale conflictelor, precum și responsa-
bilitatea de a reacționa, de a răspunde situațiilor de criză cu măsurile potrivite, 
inclusiv  și responsabilitatea de a furniza asistență pentru recuperare [5, p. 9]. 

Literatura academică definește protecția socială, ca un domeniu care a fost 
conceput în scopul asigurării unui standard de viață de bază pentru toți oame-
nii, indiferent de mijloacele de care aceștia dispun, cel mai adesea, este definită 
ca un ansamblu de politici, măsuri, instituții,  organisme care asigură sprijinul 
persoanelor și grupurilor aflate în dificultate și care nu pot să realizeze prin 
efort propriu condiții normale, minime de viață [8]. Prin sistemul de protecție 
socială se caută posibilități de redistribuire a resurselor materiale, financiare 
și umane ale colectivității către acele persoane și grupuri aflate în dificultate în 
vederea eliminării sau diminuării decalajelor și diferențelor mari dintre aceștia 
și populația majoritară pe principiul solidarității intergeneraționale și intra-
generaționale, adică solidaritatea de la cei tineri (activi) față de cei în vârsta, 
solidaritatea celor angajați față de cei aflați în șomaj, solidaritatea celor sănă-
toși față de cei bolnavi, a celor care nu au copii cu cei care au copii, de la cei cu 
venituri mari spre cei cu venituri mici, etc.  

Totodată, protecția sociala are ca obiectiv nu crearea unei stări cronice de 
dependență a celor în nevoie, ci reintegrarea lor în viată normală prin stimula-
rea forțelor active, a creșterii capacităților lor de a face față acestor probleme, 
a scăderii perioadelor de criză prin mobilizarea eforturilor proprii. Astfel indi-
vizii sunt încurajați să găsească modalități de a participa la soluții pentru a-și 
asigura securitatea. Responsabilitatea în acest caz revine inclusiv și persoanei. 

Conceptul de securitate umană prezintă nu doar pericolele probabile, dar 
identifică și cauzele acestora venind cu propuneri de intervenție din partea sta-
tului asupra cauzelor generatoare de riscuri sociale. Protecția socială reprezin-
tă un set de măsuri orientat spre asigurarea unui anumit nivel de bunăstare și 
securitate socială pentru întreaga populație și în mod special pentru anumite 
grupuri sociale, afectate de situațiile de risc.

Riscul social într-o societate a riscului. 
În anii 90 ai secolului trecut, sociologul german Ulrich Beck lansează o idee 

provocatoare studiilor de securitate conform căreia societatea contemporană 
care, prin gradul foarte ridicat de complexitate a sistemelor de producție și dis-
tribuție, a modului de locuire, al sistemelor de transport, de comunicații, etc. 
devine ea însăși generatoare de riscuri de securitate. Modernizarea induce in-
securitate. Beck consider că riscul poate fi definit  ca o cale sistematică de gesti-
onare a evenimentelor cu pericol potential și al insecurității induse de procesul 
de modernizare  [9,  p. 24-25].  Deci,  teza principala a teoriei societății riscului 
este că, comunitățile de oameni din secolul 21 își duc traiul într-o societate 
a  riscului. Consecințele destructurării modernității, conform opiniei lui Ulrich 
Beck,  sunt producția de riscuri: riscuri politice (războaie civile, conflicte etni-
ce și religioase), riscuri economice (crize economice, șomaj, sărăcie), riscuri 
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de mediu (accidente industriale, poluare, inundații),  riscuri sociale (agresarea 
identității, siguranța cetățenilor, corupție, trafic, terorism) [10,  p. 66].

Respectiv, indivizii  societăților contemporane trebuie să conștientizeze fap-
tul  că bunăstarea de care beneficiază fiecare este însoțită de riscuri greu de 
evaluat și de prevenit.  Plecând de la premisa că etichetarea unui fenomen sau 
a unei situații ca fiind de risc reprezintă o recunoaștere a importanței aceste-
ia pentru bunăstarea socială individuală, sociologul  Deborah Lupton  distinge 
șase categorii de riscuri ce par să predomine preocupările indivizilor și institu-
țiilor societății contemporane [11, p. 42].
• riscuri de mediu: poluare, radiații, inundații, incendii;
• riscuri asociate stilului de viață: consumul neadecvat de alimente, consumul 

de droguri, relații sexuale neprotejate, stiluri de șofat, stresul;
• riscuri medicale: legate de diferite tratamente, medicamentație și chirurgie, 

de naștere sau de noile tehnologii privind reproducerea;
• riscuri interpersonale: legate de relațiile intime și interacțiunile sociale, de 

sexualitate, prietenie, căsătorie și creșterea copiilor;
• riscuri economice: precum șomajul, lipsa locurilor de muncă, datorii, împru-

muturi, investiții, faliment, distrugerea proprietății;
• riscuri infracționale: legate de poziția de participant sau de victimă a unei 

activități ilegale.
Observăm,  că tipurile de riscuri prezentate de Beck, precum  și de Lupton, 

sunt de fapt parte integrantă a vieții sociale. Unele sunt niște consecințe ale stilu-
lui de viață pe care îl adoptăm fiecare, altele sunt consecințe ale progresului teh-
nologic la care am ajuns ca societate. În această situație  important este modul în 
care  riscurile și evenimentele neprevăzute sunt prevenite, minimizate și înlătu-
rate. Astfel, societatea contemporană trebuie să se concentreze asupra modului 
de gestionare a problemelor (sărăcie, sănătate, accidente industriale, degradarea 
mediului) rezultate din însăși procesul de modernizare [10, p. 70]. Cât privește 
cele ale căror sursă sunt modul de trai al persoanei, apoi aici credem ca însăși in-
dividul trebuie să-și asume responsabilitatea. Lipsa acestei obligații, răspunderi 
sau a instalării unei incapacități fizice sau psihice de a schimba modul de trai, 
induce intrarea persoanei în sistemul de protecție socială, asistența socială fiind 
ca una din metodele de protecție și susținere din partea statului.

Să presupunem că,  problema sărăciei și sănătății pot fi soluționate prin bu-
năstare, cum ar putea fi  soluționat potențialul distructiv al unui accident ato-
mic. Există asigurări pentru astfel de accidente, și dacă există, atunci pe durata 
căror generații, deoarece impactul unui astfel de accident este de lungă durată 
[10, p. 70]. Sau, produsele modificate genetic influențează asupra sănătății și 
inevitabil apare întrebarea cum prevenim acest pericol, dar și altele. Un prim 
pas ar fi creșterea responsabilității oamenilor însăși pentru cursul propriei 
vieți, dar este insuficient și este extrem de complicat de prevenit riscurile gene-
rate de modernitate (poluarea, războaiele civile, migrația, terorismul, etc.), cu 
atât mai mult când unele  riscuri sociale se  amplifică prin globalizare.
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Totodată, protecția socială are ca obiectiv nu crearea unei stări cronice de 
dependență a celor în nevoie, ci reintegrarea lor în viața normală prin stimu-
larea forțelor active, formarea responsabilității, creșterii capacităților lor de 
a face față acestor probleme, a scăderii perioadelor de criză prin mobilizarea 
eforturilor proprii. De aici, formată și dezvoltată în condițiile unei piețe libere 
a serviciilor sociale, ținând cont atât de nevoile, cât și de  resursele beneficiari-
lor, în sens general, protecția socială reprezintă un set de măsuri orientat spre 
asigurarea unui anumit nivel de bunăstare și securitate socială pentru întrea-
ga populație și, în mod special, pentru anumite grupuri sociale. În acest sens, 
politica protecției sociale poate să fie plasată și acționa atât la nivelul întregii 
colectivități, la nivelul diferitelor categorii de solicitanți, cât și la nivel personal. 

Conform DEX-lui, riscul semnifică probabilitatea de a înfrunta un pericol. 
Riscul este considerat un pericol ipotetic și  este asociat cu daune, pierderi, 
profituri pierdute. Probabilitatea de înfruntare a unui pericol poate să survină 
ori din lipsa de cunoaștere a  realităților, a incertitudinii, ori reieșind din im-
posibilitatea de a preveni desfășurarea unor evenimente/ fenomene cu impact 
negativ asupra persoanei din lipsă de capabilități, ori lipsă de voință.  

Pe de altă parte termenul de riscuri sociale provine din principiul securității 
sociale  care spune că securitatea socială îi asigură pe cetățeni împotriva riscu-
rilor din viața de zi cu zi, de exemplu riscul de a nu mai putea munci din cauza 
vârstei înaintate, de șomaj, de accidente de muncă, etc., riscurile sociale mai 
sunt numite ,,eventualități sociale”. Convenția pentru securitate socială a Or-
ganizației Internaționale a muncii, nr.102 definește următoarele riscuri sociale 
(standarde minime) cuprinse în raza ,,securității sociale” [12, p. 16]:  
• nevoia de îngrijire medicală;
• incapacitatea temporară de muncă (prestația bănească de boală);
• șomaj; 
• bătrânețe;
• accidente de muncă și boli profesionale;
• răspunderea pentru îngrijirea copiilor (prestații familiale);
• maternitate;
• incapacitatea  de muncă pe termen lung (invaliditatea);
• moartea susținătorului legal (prestații de urmași).

La această listă trebuie adăugat riscul de sărăcie sau cum mai este numit 
câteodată riscul de ,,necesitate,, [12, p. 16].  Termenul colectiv care include cele 
nouă riscuri sociale  ale securității sociale (după cum este definit de Convenția 
OIM nr.102), împreună cu riscul de sărăcie este - protecția socială, domeniu 
ce este de competența statului. Statul este subiectul care trebuie să înainteze  
soluții practice, eficiente aplicabile pentru situațiile de risc concrete. Rezoluția 
Adunării Generală ONU 66/29 subliniază rolul „statelor membre în identifica-
rea și soluționarea provocărilor pe scară largă și transversală ale supraviețuirii, 
vieții și demnității poporului lor” [2, p. 2].  Cu alte cuvinte, viața oamenilor este  
o valoare ce necesită a fi protejată prin politicile statului. 
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Într-un stat democratic, protecția socială reprezintă un element fundamen-
tal al politicilor statale, deoarece prin punerea în aplicare, se realizează preveni-
rea, diminuarea sau înlăturarea consecințelor unor evenimente considerate ca 
riscuri sociale, asupra nivelului de trai al populației. Potrivit DEX-ului, termenul 
protecție are semnificația de a proteja, de a ocroti, de a apăra. Astfel, protecția 
reprezintă ansamblu de măsuri menite pentru a proteja cetățenii, dacă aceștia 
au pierdut capacitatea de a dobândi resurse prin munca proprie și au devenit 
defavorizați din punct de vedere al siguranței sau securității sociale. De aici, se-
curitatea socială reprezintă un instrument cu care politica de protecție socială 
operează și cuprinde sistemul de legi, instituții și activități cu scopul de a ajuta 
persoanele care sunt afectate de riscuri, cum ar fi: șomaj, sărăcie, accidente de 
muncă, boli profesionale, dizabilitate, maternitate etc. Totodată, se apreciază că 
protecția socială constituie un obiectiv strategic cu o orientare preponderentă 
către un proiect al unei organizări sociale orientată pe maximizarea stării de 
siguranță sociala. Percepția acestei stări depinde de intensitatea măsurilor de 
protecție, dar și de diversitatea lor. 

Sporirea interesului față de promovarea și respectarea dreptului protecției 
sociale a fost înregistrată datorită reformei sistemului de protecție socială în 
Moldova. Normele juridice ale dreptului protecției sociale servesc ca un indica-
tor al politicii sociale de stat, fiind menite să reacționeze adecvat la toate riscu-
rile sociale, apariția cărora este condiționată în ultimul timp și de situația eco-
nomică dificilă în care s-au pomenit o parte din membrii societății noastre [13, 
p. 38-43]. În procesul reformei sistemul public de protecție socială s-a divizat 
în două componente  distincte: sistemul de asigurări sociale și sistemul de asis-
tență socială. Sistemul de asigurări sociale face parte din conceptul mai extins 
al protecției sociale care include programe de asistență socială. Asigurarea so-
cială constituie instrumentul fundamental al protecției populației de riscurile 
sociale: bătrânețe, boală, pierderea parțială, temporară sau totală a capacității 
de muncă, șomaj, fiind un sistem de alocații bănești care permit compensarea 
tipurilor de bază ale veniturilor din motive obiective. 

Asigurările sociale se bazează pe principiul participativ, adică sunt constitui-
te din contribuțiile personale ale asiguraților. Cea mai mare parte a cheltuielilor 
de protecție socială este direcționată spre programul de asigurări sociale. Din 
cele expuse pot fi deduse următoarele particularități ale asigurărilor sociale:
• constituie un subsistem al sistemului de protecție socială, instituit, contro-

lat, garantat de stat și fundamentat pe principiului contributivitații;
• reprezintă o formă a asigurării materiale a persoanelor care au fost afectate 

de situațiile de risc social;
• acordarea prestațiilor de asigurări sociale este condiționată de existența a 

doi factori: reglementarea legală și plata contribuțiilor;
• raporturile de asigurări sociale reprezintă relațiile juridice care se nasc, se 

modifică și sting în legătură cu acoperirea unor riscuri sociale [14, p. 29-31].
Asistența socială este o componentă esențială a securității sociale, reprezen-
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tată de un sistem de norme juridice prin care se pun în aplicare măsurile de 
protecție și acordare a unui ansamblu de  servicii sociale diferitelor categorii 
de persoane și comunități sociale aflate în nevoie. Aria de cuprindere a rapor-
turilor de asistență este mai extinsă, derivată din noțiunea de nevoie, sărăcie, 
adică celor aflați în situații dificile din punct de vedere material, fiind finanțată 
pe principiul solidarității naționale. Distincția raporturilor de asistență socială 
și asigurarea socială în calitate de instituții ale dreptului protecției sociale este 
redată prin faptul că în cadrul raporturilor de asigurări sociale prestațiile se 
acordă în formă bănească, iar în cele de asistență socială prestațiile se acordă 
în formă bănească, în natură și sub formă de servicii sociale.

Legiuitorul național,  în art.1 din Legea asistenței sociale din 2003 [15] con-
turează prin asistența socială o componentă a sistemului de protecție socială, 
în cadrul căruia statul și societatea civilă se angajează să prevină, să limiteze 
sau să înlăture efectele temporare sau permanente ale unor evenimente conside-
rate drept riscuri sociale, care pot genera marginalizarea ori excluderea socială 
a persoanelor și a familiilor aflate în dificultate  / familiilor cu copii, mamelor 
solitare, copiii invalizi minori, bătrânilor și persoanele cu dizabilități, lipsiți de 
sprijin material și susținători legali etc. În această definiție conceptul asistență 
socială este corelat cu cel de risc social.

Folosirea criteriului cauzal conduce la definirea riscului social ca fiind orice risc 
care decurge din participarea la viața sociala. Definirea legală a conceptului este 
enunțată în art.1 din Legea asistentei sociale [15] care prin risc social desemnează 
“pericolul pentru persoană sau familie de a fi afectată de consecințele economice 
negative ale pierderii potențialului fizic, statutului ocupațional sau social (boală, ac-
cident, dizabilitate, îmbătrânire, deces, maternitate, șomaj, inadaptare socială etc.)”. 
Remarcăm, că pierderea potențialului fizic, statutului ocupațional sau social poate să 
survină nu doar din riscurile sociale enumerate prin  actul normativ dat. Diapazonul 
riscurilor sociale prezentate de conceptul de Securitate umană fiind mult mai larg.

Raportarea noțiunii de „risc social” sistemului de asigurări sociale îi modifi-
că denumirea în „riscuri asigurate”, găsindu-și reglementarea în art. 1 din Legea 
privind sistemul public de asigurări sociale [19] și reprezintă orice „eveniment 
sau fenomen la a cărui producere structurile teritoriale ale Casei Naționale 
sunt obligate să facă prestațiile respective de asigurări sociale” [17, p. 29-33]. 
Riscurile asigurate, care sunt tipice sistemului de asigurări sociale, constituie 
evenimentele sau fenomenele la a căror producere organele de asigurare so-
cială competente sunt obligate să acorde prestațiile sau serviciile de asigurări 
sociale. Riscurile neasigurate sunt evenimente imprevizibile, consecințele eco-
nomice negative ale cărora se răsfrâng asupra persoanei sau familiei condițio-
nând pierderea potențialului fizic, statutului ocupațional sau social. Riscurile 
neasigurate constituie fundamentul sistemului de asistență socială, care spre 
deosebire de cel al asigurărilor sociale, fundamentat pe principiul contributi-
vitații, este bazat pe principiul solidarității sociale, unde prestațiile și serviciile 
sociale sunt stabilite pe baza criteriului necesității, categorial sau nominativ.
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Cercetătorul Al. Athanasiu (1995) evidențiază o serie de aspecte teoretice 
privind îmbogățirea conținutului politicilor de securitate socială. Datorită ex-
tinderii constante a obiectului lor, adică a riscului social, aceste politici sunt 
percepute în 2 mari direcții [18]:

extinderea pe orizontală (ca urmare a unui nou tip de măsuri de securitate 
socială), alături de cele de ordin reparatoriu;

extinderea pe verticală, ceea ce determină că securitatea socială să includă și 
măsuri de prevenire a riscurilor. Spre exemplu, în materie de risc social al bolii, 
securitatea va include în obiectul de acțiune și politica de formare a specialiști-
lor necesari domeniului sanitar. 

Autorul subliniază că, în majoritatea țărilor dezvoltate sistemul securității so-
ciale  cuprinde ansamblul reglementărilor juridice în domeniul respectiv, și este 
apreciat ca fiind o parte a statutului bunăstării, plecând de la considerația că re-
prezintă primul și cel mai evident mod în care bunăstarea poate fi gândită să aju-
te individul la satisfacerea nevoilor sale. În contextul securității sociale această 
apreciere este deseori identificată cu reducerea sărăciei. In prezent, dezbaterile 
problematicii politicii sociale sunt dominate de rolul statului în redistribuire. 

Rolul statului social a reconsiderat pozițiile categoriilor sociale în societate, 
încercând realizarea unui consens social. Prin alocarea unor resurse financia-
re și furnizarea unui volum considerabil de prestații și servicii sociale, statul 
urmărește asigurarea prosperității economice, a stabilității sociale, a standar-
delor minime, în domeniul ocrotirii sănătății, educației și garantarea protecției 
împotriva riscurilor sociale ce afectează bunăstarea oamenilor.

În studiul prezentat am abordat mai multe interpretări ale conceptului de risc 
social în scopul de a vedea dacă aceste se regăsesc în pericolele identificate pe di-
mensiunile securității umane conform viziunii CHS, de care trebuie să fie apărată 
persoana. S-a observat, că conceptul securității umane specifică o paletă largă de 
riscuri sociale ce trebuie să fie prevenite de către autoritățile statale, iar cele ale 
cercetătorilor Luptan și Beck se înscriu în cele identificate de conceptul de secu-
ritate umană, fapt ce accentuează încă o dată că securitatea umană se axează pe 
protejarea individului de toate riscurile sociale care ar putea să-l afecteze, indi-
ferent dacă sunt cauzate de progresul tehnologic ori modul de trai al individului. 

Asistența socială este un mecanism de  protecție socială al statului prin inter-
mediul căruia se oferă asistență recuperatorie persoanelor care au devenit vic-
time din  cauza riscurilor sociale, chiar dacă legislația națională vine în susține-
rea persoanelor afectate de situațiile de risc social, pentru un număr mai mic de 
pericole și anume doar pentru cele reflectate în Convenția OIM nr.102. În același 
timp, asistența socială  este un instrument de reparare a prejudiciilor sociale cau-
zate de riscurile sociale, însă, reieșind din realitățile societății riscului, se impune 
necesitatea elaborării din partea statelor a mecanismului non-convențional de 
intervenție la etapa de prevenire ori contracarare  a riscurilor sociale.

Analiza societății riscului ne demonstrează că, realitățile contemporane con-
țin un număr mare de riscuri sociale neprevăzute care nu sunt recunoscute pe 
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scară largă, însă afectează siguranța persoanei, respectiv se cer a deveni o priori-
tate pe agenda oricărui stat. Statele au nevoie de strategii și mecanisme cu care ar 
putea să influențeze sursele generatoare de riscuri sociale, deoarece fără un ast-
fel de mecanism, sistemul de protecție socială, în special cel de asistență socială 
și asigurare socială, nu va putea face față necesității victimelor riscurilor sociale. 
Asistența socială, la fel, ca și securitatea umană are ca obiectiv de bază protejarea 
indivizilor de consecințele riscurilor sociale, indiferent de sursa acestora.

BIBLIOGRAFIE
1. BETEA L. Psihologie politică: individ, lider, mulțime și regimul comunist. Iași, 2001. 294 p.
2. GOMEZ O. A., DES GASPER.  Human Security. A Thematic Guidance Note for Regional and 

National Human Development Report Teams,  16 p. http://hdr.undp.org/en/content/
human-security-guidance-note (accesat 23.04.2020).

3. UN Approach to Human Security. http://humansecuritycourse.info/module-1-the-con-
cept-of-human-security/ un-approach/ (accesat 13.04.2020).

4. SARCINSCHI A. Operațiunile de stabilitate și securitate umană. București: Editura UNA 
„Carol I”, 2008. 34 p.  http://cssas.unap.ro/ro/pdf_studii/operatiile _de_ stabilitate_si_ 
securitatea_ umana.pdf (accesat 08.04.2020).

5. Human Security in  Theory and Practice. Application of the Human Security Concept 
and the United Nations Trust Fund for Human Security. Human Security Unit. Office 
for the Coordination of Humanitarian Affairs.United Nations,  2009, 79 p. https://
www.undp.org/ content dam/turkey/docs/news-from-new-horizons/issue-41/UN-
DP-TR-HSHandbook_2009.pdf (accesat 17.04.2020).

6. UN Approach to Human Security. http://humansecuritycourse.info/module-1-the-con-
cept-of-human-security/ un-approach/ (accesat 23.04.2020).

7. Securitatea umană, concept integrativ al securității. http://www.andreivocila.wordpress. 
com/2010/09/26/securitatea-umana-concept-integrativ-al-securității/ (accesat 20.04.2020).

8. DIACONESCU M. Economie Europeană. București: Editura Uranus, 2004.
9. NATE S. Intelligence și securitate societală. Provocările unei tranziții comune. București, 

2014, 172 p.
10. NICU Sava Ionel. Teoria și practica securității. Suport de curs. București, 2007, 89 p.
11. SZABO A. Construcția socială a conceptului de risc. p.38-54. În:  Riscuri la tineri. Studiu de 

caz: adolescenții cu HIV/SIDA în România. București: Editura Universității din București, 
2007 // https://www.academia.edu /5745250Construc%C5%A3ia_social%C4%83 _a_
conceptului_de_risc_The_Social_Construction_of_the_Risk_Concept_(accesat 23.04.2020)

12. Nickless J., Siedl H. Coordonarea securității sociale în cadrul Consiliului Europei. Scurt 
ghid. 122 p.  https://www.coe.int/t/dg3/sscssr/Source/SocSec%20 coordination 
%20Short%20Guide_Romanian.pdf (accesat 23.04.2020)

13. ODINOKAIA I. Reflecţii privind obiectul de reglementare a dreptului protecţiei sociale. 
În: Legea şi viaţa: publicaţie ştiinţifico-practică, nr.5(209)/2009, p.38-43.

14. ŢICLEA Al., TUFAN C. Dreptul securității sociale. București, 2005.
15. Legea asistenței sociale. nr. 547 din 25.12.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii Mol-

dova, nr. 42-44/249 din  12.03.2004.
16. Legea privind sistemul public de asigurări sociale nr. 489 din 08.07.1999. În: Monitorul 

Oficial, nr.1-4 din 06.01.2000.
17. ODINOKAIA I. Riscul social – generatorul raporturilor de protecție socială. În: Revista 

Naţională de Drept: publicație ştiinţifico-practică, nr.7 (106), 2009.
18. ATHANASIU Al. Dreptul securității sociale. București: Editura: Actami, 1995. 130 p.



130

КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ COVID-19 – НОВАЯ 
УГРОЗА ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Сергей ЧЕРНОМОРЕЦ 
Республика Молдова, Кишинев
Академия Публичного Управления, Кафедра Юридических Наук. 
доктор права, доцент
эл. почта: cernomor2004@mail.ru

Анатолий БРЕДИНСКИЙ 
Республика Молдова, Кишинев
Государственный Университет Физической Культуры и Спорта Республики Молдова
Кафедра Защиты, Охраны и Безопасности 
мастер, ассистент университар 
эл. почта: abredinsky@gmail.com       

State security is an essential element of its existence. The inability to effectively counter 
threats can lead the country to a state of instability and, as a result, cause the loss of power, 
the seizure of territories by criminal groups or even its occupation. 

That is why it is extremely important to have a full and comprehensive understanding of 
state security issues, especially in the context of new challenges that are actively emerging in 
our time. Some of the threats to the security of the state, if adequate and timely measures are 
not taken to them, can evolve from local to regional and global scale. 

One of these threats was the coronavirus infection СOVID19, which has produced a direct 
impact on all areas of state security. In this regard, a state of emergency has been declared in 
the Republic of Moldova and a number of emergency measures have been adopted. 

The article analyzes the negative impact of coronavirus infection on the following security 
areas: geopolitical security, political security, defense (military) security, economic security, 
social security, environmental security, scientific and technical security, information security, 
demographic security, food security, cultural security, energy security. The authors propose a 
number of measures to counter and prevent the negative consequences of coronavirus infection.

Key-words: State security, threats, coronavirus infection, СOVID19, Republic of Moldova, 
state of emergency, tthreat analysis

Республика Молдова - суверенное и независимое, единое и недели-
мое государство [1, с.1]. Безопасность государства является важнейшим 
элементом его существования. Невозможность эффективно противосто-
ять угрозам, может привести страну в состояние нестабильности и как 
следствие вызвать утрату власти, захват отельных территорий преступ-
ными формированиями или даже ее оккупацию. Дальнейшее развитие 
угроз безопасности государства может поставить под вопрос его неза-
висимость и фактически привести к уничтожению государства. Именно 
поэтому крайне важным является полное и всестороннее понимание во-
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просов безопасности государства, особенно в контексте новых вызовов, 
которые активно проявляются в наше время. 

Закон № 618 от 31.10.1995, О государственной безопасности указыва-
ет, что государственная безопасность является составной частью нацио-
нальной безопасности.

Непосредственно по термином «государственная безопасность» по-
нимается защищенность суверенитета, независимости, территориаль-
ной целостности и конституционного строя страны, ее экономического, 
научно-технического и оборонного потенциала, законных прав и свобод 
личности от разведывательно-подрывной деятельности иностранных 
спецслужб и организаций, а также от преступных посягательств отдель-
ных групп или лиц. 

Государственная безопасность обеспечивается путем определения и 
реализации государством системы мер экономического, политического, 
правового, военного, организационного и иного характера, направлен-
ных на своевременное выявление, предупреждение и пресечение угроз 
государственной безопасности [2].

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что государствен-
ная безопасность является комплексным понятием и занимает соответ-
ствующее иерархическое место в системе безопасности и будучи непо-
средственно связанной с региональной безопасность и глобальной безо-
пасность планеты.

В теории безопасности, в понятие государственной безопасности, при-
нято включать следующие составные части: геополитическая безопас-
ность; политическая безопасность; оборонная (военная) безопасность; 
экономическая безопасность; социальная безопасность; экологическая 
безопасность; научно-техническая безопасность; информационная без-
опасность; демографическая безопасность; продовольственная безопас-
ность; культурологическая безопасность; энергетическая безопасность. 
Ярким тому примером может послужить Г.С. Вечканов, согласно которо-
му, «Безопасность — это состояние и тенденции развития защищенности 
жизненно важных интересов общества, государства и человеческой лич-
ности, а также всех их структур от внутренних и внешних угроз». Указан-
ный автор утверждает, что система безопасности включает в себя следу-
ющие виды: геополитическую, социальную, экономическую, информаци-
онную, экологическую, технологическую и техногенную [3, с. 27].

Одним из важнейших принципов при обеспечении государственной 
безопасности является приоритет государственных интересов над инте-
ресами и безопасностью иных субъектов геополитики, корпоративными 
интересами физических и юридических лиц, а так же идеологическими 
интересами отдельных политических и социальных групп [4, с. 61].

Обеспечение безопасности государства возможно лишь при неукосни-
тельном соблюдении международного и национального законодатель-
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ства. Та же первостепенным является единство государственной полити-
ки и реализация единых комплексных, эффективных и оптимальных мер 
всеми субъектами государственной безопасности. 

Процесс обеспечения государственной безопасности является посто-
янным и в большей мере направлен на превентивные действия по отно-
шению к существующим угрозам. 

Вместе с тем мы наблюдаем глобальные процессы эволюции отдель-
ных угроз, которые могут переходить из состояния средней вероятности 
в весьма вероятные и трансформироваться из национальных, сначала в 
региональные, а в случае если в отношении них, не были предприняты 
эффективные меры нейтрализации – в глобальные. 

Одним из примеров такой угрозы следует признать коронавирусную 
инфекцию COVID-19. 

Коронавирусная инфекция COVID-19 [5] (аббревиатура от англ. COrona 
VIrus Disease 2019)  — потенциально тяжёлая острая респираторная инфек-
ция [6]. Представляет собой опасное заболевание, которое может протекать 
как в форме острой респираторной вирусной инфекции лёгкого течения, 
так и в тяжёлой форме [7], специфические осложнения которой могут вклю-
чать вирусную пневмонию, влекущую за собой острый респираторный дис-
тресс-синдром или дыхательную недостаточность с риском смерти [8]. 

Против болезни пока отсутствуют какие-либо специфические про-
тивовирусные средства лечения или профилактики[9]. В большинстве 
случаев (примерно в 80 %) какое-либо специфическое лечение не требу-
ется, а выздоровление происходит само по себе [7; 10]. Тяжёлые формы 
болезни, с большей вероятностью, могут развиться у пожилых людей и у 
людей с определёнными заболеваниями, включающими астму, диабет и/
или сердечные заболевания. В тяжёлых случаях применяются средства 
для поддержания функций жизненно-важных органов [11]. 

Заболевание вызывается новым вирусом, у людей к нему нет приоб-
ретённого иммунитета, поэтому к инфекции восприимчивы люди всех 
возрастных категорий [9]. Распространяется вирус воздушно-капельным 
путём, через вдыхание распылённых в воздухе в процессе кашля или чи-
хания капель с вирусом, а также через попадание вируса на поверхности с 
последующим занесением в глаза, нос или рот. К числу эффективных мер 
профилактики относится частое мытьё рук и соблюдение правил респи-
раторной гигиены[12]. 

Примерно в 15 % случаев заболевание протекает в тяжёлой форме с 
необходимостью применения кислородной терапии, ещё в 5 % состоя-
ние больных критическое [13]. В целом по миру на 1 апреля летальность 
заболевания оценивается примерно в 5 %. Согласно анализу данных по 
1099 пациентам по состоянию на 28 февраля 2020 года у 91,1 % пациен-
тов с COVID-19 диагностировалась пневмония [14]. Показатели с течени-
ем времени могут измениться. 



133

Первоначальное проявление данной угрозы было зарегистрировано 
в декабря 2019 года в городе Ухань, провинции Хубэй, Китай. 31 дека-
бря 2019 года власти Китая проинформировали о вспышке неизвестной 
пневмонии Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Несмотря 
на предпринятые беспрецедентные меры по локализации вирусной 
угрозы не удалось остановить ее распространение за пределы Китая и 
в период с января по март 2020 года произошло глобальное заражение, 
которое на настоящий момент охватывает 176 стран и территорий.

Таким образом, 11 марта 2020 года ВОЗ объявила, что вспышка приоб-
рела характер пандемии [15]. Под пандемией понимается распростране-
ние нового заболевания в мировых масштабах (ВОЗ).

Предвидев высокий риск проявления данной угрозы для Республики 
Молдова, Правительством был предпринят ряд превентивных мер, на-
правленных на своевременное выявление и недопущение случаев заря-
жения. Несмотря на предпринятые меры первый случай заражения был 
зафиксирован 7 марта 2020 года у граждански Республики Молдова, ко-
торая вернулась в страну из Италии. 

Необходимость оперативных и более решительных мер потребовало 
введение режима чрезвычайного положения - совокупности мер полити-
ческого, экономического, социального характера и по поддержанию об-
щественного порядка, временно вводимых в некоторых местностях или 
на всей территории страны [16, с. 1]. Таким образом, 17 марта 2020 года, 
по предложению Правительства Республики Молдова, Парламентом было 
принято Чрезвычайное Положение с 17 марта до 15 мая 2020 года и сфор-
мирована Комиссия по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова.

В период чрезвычайного положения Комиссия по чрезвычайным ситу-
ациям Республики Молдова издает распоряжения в целях приведения в 
исполнение следующих мер: 

1) введение особого режима въезда в страну и выезда из нее;
2) введение особого режима передвижения по территории страны;
3) введение карантина и проведение других обязательных санитар-

но-противоэпидемических мероприятий;
4) установление особого режима работы всех организаций;
5) запрет на проведение собраний, публичных манифестаций и других 

массовых мероприятий;
6) введение, в случае необходимости, нормированного потребления 

продуктов питания и других предметов первой необходимости;
7) координация работы средств массовой информации в отношении:
a) информирования населения о причинах и масштабах чрезвычайной 

ситуации, о принимаемых мерах по предотвращению опасности, ликви-
дации последствий данной ситуации и защите населения;

b) ознакомления населения с правилами поведения в чрезвычайной 
ситуации; 
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c) введения особых правил пользования средствами связи; 
8) изменение порядка назначения на должность и освобождения от 

должности руководителей хозяйствующих субъектов и публичных уч-
реждений; 

9) запрещение отставки работников, кроме случаев, предусмотренных 
нормативными актами для данного периода; 

10) вызов граждан для выполнения в соответствии с законом трудо-
вой обязанности в интересах общества; 

11) осуществление в установленном законом порядке реквизиции 
имущества в целях предупреждения и ликвидации последствий ситуа-
ций, приведших к объявлению чрезвычайного положения;

12) выполнение других действий, необходимых для предупрежде-
ния, смягчения и ликвидации последствий пандемии коронавируса 
(COVID-19) [17].

Анализ угрозы:
В настоящий момент осуществляется всесторонний анализ возмож-

ных последствий от проявления подобной угрозы и выработка необхо-
димых ответных мер, которые позволяет предотвратить или нейтрали-
зовать ее негативные последствия.  

С учетом сложившейся ситуации, можно прогнозировать в ближайшей 
и среднесрочной перспективе, следующие проявления, в каждой из обла-
стей государственной безопасности: 

Геополитическая безопасность - обострение отношений с соседними го-
сударствами, международными и региональными организациями, попыт-
ки блокирования трафика пассажиров и грузов, частичный или полный от-
каз субъектов от исполнения обязательств по заключенным двухсторон-
ним договорам. Ненадлежащее исполнение соглашений о политическом 
сотрудничестве, торговле, взаимной правовой помощи и другим аспектам.

Политическая безопасность - осложнение внутриполитической ситу-
ации, отсутствие политического консенсуса Активизация политической 
оппозиции, массированная критика эффективности принятых мер, ком-
петентности работы парламента, правительства и президента, призывы 
к объявлению вотума недоверия президенту и правительству, попытка 
прихода к власти радикально настроенных групп, попытки продвиже-
ния во власть лиц, имеющих криминальные, или коррупционные связи.  
Укрепление сепаратистских настроений в регионах Республики Молдова 

Оборонная (военная) безопасность -снижение уровня обороноспособно-
сти государства, за счет задействования армии в ликвидации последствий 
вирусной инфекции. Выведение из строя в связи с болезнью или каранти-
ном, командного состава вооруженных сил, невозможность в полной мере 
провести призыв в национальную армию на срочную службу новобранцев. 
Снижение финансирования армии, в связи с отсутствием необходимых 
бюджетных средств и необходимостью направления их на иные нужды.  
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Экономическая безопасность - снижение экономической активности, в 
следствии невозможности нормального функционирования экономических 
агентов, снижение экспорта-импорта товаров и услуг, спад производства, 
значительные снижения поступлений в национальный бюджет со стороны 
экономических агентов и физических лиц. Снижение доходов населения и, 
как следствие покупательной способности, девальвация национальной ва-
люты. Возрастание расходов на здравоохранение и социальные пособия.  

Социальная безопасность - проявление панических настроений, недо-
вольство действами правительства переходящее в акты саботажа или мас-
совых беспорядков, социальная нестабильность, рост безработицы и как 
следствие, отказ от исполнения гражданских обязанностей, рост антисо-
циального поведения (алкоголизма, наркомании, преступности, и др.)   

Экологическая безопасность - снижение социальной и экономической 
активности население может оказывать положительный эффект на эко-
логическую безопасность за счет снижения числа вредных выбросов и 
иного деструктивного воздействия на экологию. Вместе с тем могут про-
является такие эффекты как загрязнение отдельных участков местности 
в результате значительного скопления людей и невозможности полно-
ценных мер по их устранению, деградация пахотных земель в результа-
те отсутствие должных действий по их обработке и орошению, уничто-
жение посевов или урожаев, снижение популяции домашних животных, 
сокращение отдельных видов флоры и фауны вследствие изменений в 
активности человека. 

Научно-техническая безопасность - снижение научной деятельности 
в результате отсутствия необходимого финансирования, невозможности 
ее полноценной реализации в изменившихся обстоятельствах, перена-
правления части научно-исследовательского потенциала в другие сферы 
деятельности государства, невозможность полноценного продолжение 
учебного процесса, что может привести к снижению общеобразователь-
ного уровня населения, снижение числа учащихся, уход из системы науч-
ных и дидактических кадров.

Информационная безопасность - появление в средствах массовой ин-
формации и социальных сетях дезинформации, информации направлен-
ной на формирование панических или иных негативных настроений, 
снижение уровня качества и объема предоставляемой журналистами ин-
формации, выявление правовых и организационных пробелов в функци-
онировании информационных систем, появления уязвимостей в инфор-
мационных системах, используемых физическими лицами, экономиче-
скими агентами и/или государственными институтами с последующими 
атаками со стороны злоумышленников.  

Демографическая безопасность - снижение общего числа населения за 
счет гибели от вирусной инфекции, снижение рождаемости в результате 
нестабильности политической и экономической обстановки, деградация 
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социально-активного населения за счет внутренней и внешней мигра-
ции, демографический возрастной дисбаланс, как результат пандемии. 

Продовольственная безопасность - невозможность в полной мере удов-
летворять продовольственные потребности населения за счет внутрен-
них ресурсов, снижение производства продовольствия в стране в след-
ствии экономических, социальных и демографических причин. Снижение 
качества продуктов питания, повышение зависимости от экспорта  продо-
вольствия, рост цен на продукты питания. Снижение здоровья населения 
за счет невозможности обеспечить в полной мере продуктами питания.   

Культурологическая безопасность - снижение уровня культуры на-
селения вследствие невозможности полноценной реализации культур-
ных и образовательных учреждений, формирование низкого уровня 
масс-культуры, частичная или полная утрата элементов культурного на-
ционального наследия.   

Энергетическая безопасность - возрастание потребности в импорте энер-
гетических ресурсов, формирование политической и экономической зави-
симости от поставщиков энергетических ресурсов, невозможность в полной 
мере обеспечить потребности населения в энергоносителях, проявление 
техногенных аварий с оказанием негативного эффекта на экологию.  

Меры противодействия и предотвращения негативных последствий в 
краткосрочной перспективе. 

Анализ изложенных угроз диктует необходимость оперативной раз-
работки плана противодействия и скорейшей комплексной реализации 
следующих мер: 

Консолидация власти, отказ от политических конфликтов, заключе-
ние соглашений о сотрудничестве для спасения страны;

Формирование единого центра принятия решений, с учетом анализа 
ситуации в стране и в мире;

Перевод на особое положение национальной армии, специальных 
служб и правоохранительных органов государства; 

Активная и конструктивная позиция на международных переговорах, фор-
мирование дипломатических консенсусов, заключение новых, либо внесения 
изменения в ранее заключенные договора с соседними государствами;

Ведение переговоров с международными организациями, получение 
от них финансовой, социальной, технической и иной помощи; 

Замораживание переговорного процесса по наиболее острым внутрен-
ним вопросам, временный отказ от позиции давления, ведение перего-
воров с целью налаживания взаимодействия с лидерами сепаратистских 
регионов;  

Увеличение финансирования медицины, приобретение необходимых 
медикаментов и оборудования, открытие новых временных медицин-
ских центров;  

Ускоренная подготовка необходимого медицинского персонала;
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Оснащение государственных служащих продолжающих свою деятель-
ность и имеющих контакты с населением, необходимыми средствами за-
щиты, обучение их необходимым мерам предосторожности;

Изменение режима работы государственных учреждений, с переводом 
его на оказание удаленных услуг где это возможно; 

Введение временных карантинных мероприятий на всей территории 
страны или в отдельных регионах; 

Изменение режима работы общественного транспорта; 
Временное закрытие пассажирского сообщения, тщательный меди-

цинский контроль за лицами пребывающими в страну; 
Проведение национальной информационной компании в ходе кото-

рой до граждан доводиться необходимая информация о ситуации и дей-
ствиям, которые им необходимы выполнить; 

Принятие новых нормативных актов и внесение изменений в уже суще-
ствующие, с целью более полного регулирования сложившейся ситуации; 

Введение или ужесточение санкций за нарушение карантинных меро-
приятий; 

Введение строгого контроля за соблюдением мер карантина экономи-
ческими агентами и физическими лицами; 

Строгий контроль за рынком продовольствия с целью избежание рез-
кого повышения цен, в первую очередь на товары первой необходимо-
сти, предотвращения возникновения дефицита товаров;

Пополнение резервов продовольствия на случай временных трудностей;  
Изменение налоговой политики, в первую очередь для предприни-

мателей которые заняты производством или поставкой товаров и услуг 
первой необходимости; 

Изменение государственной кредитной политики, снижение ставки 
рефинансирования, строгий контроль за кредитной политикой коммер-
ческих банков; 

Реализация государственной программы поддержания предпринима-
тельства в первую очередь в социально-значимых сферах; 

Введение отсрочек по оплате коммунальных и иных услуг для населения;
Поддержания социально-уязвимых слоёв населения путем своевре-

менной выплаты пенсий и пособий; 
Развитие потенциала удаленной работы, принятие необходимых нор-

мативных изменений, оказание содействия в скорейшей разработке и ре-
ализации программ удаленного управления рабочим местом; 

Концентрация научного потенциала, направление исследований на 
наиболее социально значимые сферы;

Введение дистанционного обучения для всех уровней образователь-
ной системы. Обучения преподавательского состава, снабжение его необ-
ходимыми программно-аппаратными средствами;

Государственной контроль за средствами массовой информации с це-
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лью предотвращения распространения дезинформации, а так же сведе-
ний которые могут вызвать панику или иные деструктивные действия; 

Стимулирование сельского хозяйства с целью сохранения существую-
щего потенциала; 

Контроль за рынком труда, перепрофилирование лиц утративших ра-
боту, с целью направления их в сферы наиболее остро нуждающейся в 
людских ресурсах; 

Оптимизация расходов энергоресурсов, мониторинг энергосистем, с 
целью недопущения сбоев в их работе;

Экологический контроль для предотвращения загрязнений окружаю-
щей среды и сохранения природных ресурсов;

Выработка планов стратегического развития страны. 
Исходя из изложенного, можно прийти к следующим выводам: 
Государственная безопасность является приоритетным направлени-

ем функционирования страны и обеспечивается путем определения и 
реализации государством системы мер экономического, политического, 
правового, военного, организационного и иного характера, направлен-
ных на своевременное выявление, предупреждение и пресечение угроз 
государственной безопасности;

Угрозы для государственной безопасности постоянно эволюциониру-
ют и проявляются на новом уровне. Одной из серьезных угроз для го-
сударственной безопасности Республики Молдова стала коронавирусная 
инфекция COVID-19, которая оказывает негативное влияние на все сфе-
ры государственной безопасности; 

Необходима реализация оперативной и комплексной государственной 
программы противодействия во всех сферах государственной безопасно-
сти. Эффективная реализация комплексных мер противодействия позво-
лит нейтрализовать или значительно снизить негативные последствия 
от угрозы коронавирусной инфекции COVID-19. 
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In this article, the author analyzes the issue of energy security of the Republic of Moldova in 
terms of national security. It is emphasized that the process of reconfiguring the geostrategic 
architecture in South-Eastern Europe determines the geopolitics of national security of 
the Republic of Moldova. In the author’s opinion, the consequences of political dissensions 
between the great centers of power are found in ensuring the energy security of our country, 
which if not achieved it would pose a serious threat to national security.

In order to ensure the energy security of the Republic of Moldova, the basic principles that 
are obliged to guide the state structures in the field are to create a competitive and efficient 
energy complex, which will provide quality and accessible energy resourcesfor all consumers. 

The relevant state agencies in the field of energy and decision-making must aim at 
developing and promoting an energy policy, based on the implementation of principles that 
would ensure the energy security of the state.

Keywords: Energy security, national security, geopolitics, geostrategic architecture, 
energy strategy, energy efficiency, European Energy Community EEC, EU European Union, 
energy convergence.

În acest articol autorul analizează problema securității energetice a Republi-
cii Moldova prin prisma securității naționale. Este subliniat faptu lcă procesul 
de reconfigurare a arhitecturii geostrategice din Europa de Sud-Est determină 
geopolitica securității naționale a Republicii Moldova.  În opinia autorului,con-
secințele  disensiunile  politice dintre centrele mari de putere se regăsesc ca 
urmare în asigurarea securității energetice a țării noastre,care dacă nu va fi 
realizată ar reprezenta o gravă amenințare la adresa securității naționale.

În scopul asigurării securității energetice a Republicii Moldova principiile 
de bază de care sunt obligate să se ghideze structurile de stat din domeniu con-
stau în crearea unui complex energetic competitiv și eficient,care să asigure 
toți consumatorii cu resurse energetice calitative și accesibile.Obiectivele și an-
gajamentele organelor de stat din domeniul energetic și cel decizional trebuie 
să aibă drept scop dezvoltarea și promovarea unei politici energetice,bazate pe 
aplicarea principiilor ce ar asigura securitatea energetică a statului.

În concluzie autorul menționează,că pentru asigurarea securității energeti-
ce a statului  se impune  realizarea unui șir de acțiuni,ce ar contribui la asigura-
rea securității energetice

Pentru abordarea problemei securității naționale a Republicii Moldova sub 
aspect geopolitic este necesar de menționat evenimentele care s-au produs în 
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ultimul deceniu în relațiile dintre centrele mari de putere în contextul relațiilor 
internaționale: declararea de război terorismului internațional, anexarea penin-
sulei Crimeea de către Federația Rusă, confruntarea latentă dintre Uniunea Eu-
ropeană și Statele Unite ale Americii, pe de o parte, și Rusia, pe de altă parte, 
realizarea proiectului de scut american de apărare antirachetă prin amplasare în 
Romănia a unei noi generații de interceptoare (SM-3), perpetuarea procesului de 
extindere a NATO spre est, susținerea de către UE și SUA a statelor postsovietice 
în procesul lor de integrare europeană și actuala criză pandemică cu urmări ine-
vitabile asupra evoluției lumii contemporane. Cu certitudine, aceste evenimente 
vor genera o confruntare acerbă pentru sfera de influență din Europa de est și 
vor avea repercusiuni directe asupra securității naționale a Republicii Moldova.

De menționat, că aceste pericole nu reprezintă o realitate recentă, în acest 
context cercetătorii Juc V., Rusandu I., Ungureanu V. în 2010 în articolul „Conso-
lidarea securității politice a Republicii Moldova: aspecte geopolitice” [1, p. 150] 
atenționau,că ideea unei noi arhitecturi de securitate pan-europene în care să-
și găsească locul și Federația Rusă este respinsă de către statele-membre NATO, 
deoarece acest proiect geopolitic face parte din politica externă neoimperială 
a Federației Ruse de a se afirma ca superputere și ar avea un impact negativ 
asupra integrării europene a Republicii Moldova, Ucrainei și Georgiei, care vor 
trena în timp, păstrînd întreaga zonă în sfera de influență rusă, deoarece este 
puțin probabil ca UE va reuși să integreze efectiv aceste state, chiar dacă va 
pune în aplicare Parteneriatul Estic și în cele din urmă Europa de est ar risca să 
se transforme într-o Uniune a Europei de est la care deja visează unii ideologi 
ruși susținători ai politicii lui V.Putin.

 În acest context, procesul de reconfigurare a arhitecturii geostrategice din 
Europa de sud-est determină geopolitica securității naționale a Republicii Mol-
dova, care stabilește nivelul relațiilor de cooperare dintre UE-Republica Mol-
dova, NATO-Republica Moldova. Concomitent, aceste relații trebuie evaluate și 
prin prisma gradului de interacțiune dintre UE și Federația Rusă, NATO și Fe-
derația Rusă în realizarea intereselor geopolitice, deoarece aceste mari puteri 
au aspirații specifice în zonă, exercitînd presiuni de ordin geopolitic pentru a 
putea influența geopolitica securității naționale a țării noastre [2, p. 282].

În opinia noastră, consecințele acestor disensiuni politice dintre centrele mari 
de putere se regăsesc ca urmare în asigurarea securității energetice a țării noas-
tre, care dacă nu va fi realizată ar reprezenta o gravă amenințare la adresa secu-
rității naționale și ar menține Republica Moldova în sfera de infuență a Federației 
Ruse pentru a compromite procesele integraționiste promovate de UE și NATO. 
Concomitent,e necesar de subliniat faptul, că în virtutea mai multor factori, Re-
publica Moldova nu poate să-și permită luxul de a nu menține relații de partene-
riat strategic cu Federația Rusă, însă solicitînd un tratament corect în conformi-
tate cu principiile și normelor actelor internaționale. Potrivit lui C. Manolache, 
Republica Moldova depune eforturi pentru asigurarea securității naționale prin 
contracararea sau minimizarea amenințărilor, riscurilor sau vulnerabilităților de 
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sorginte geopolitică, care se manifestă cu intensitate variată în diferite perioade. 
Unele amenințări și riscuri se perpetuează, important fiind de a regîndi politicile 
de asigurare a securității și de a reconfigura sistemul național de securitate în 
contextul proliferării pericolelor reale și potențiale [3, p. 177].

În era globalizării geopolitica este dominată de strategiile resurselor,îndeo-
sebi a celor energetice,factorul energetic fiind utilizat ca mecanism de realizare 
a unor interese geopolitice.Așa cum Republica Moldova depinde în totalitate 
de importul gazlor naturale,fapt ce afectează direct securitatea energetică a 
statului,la etapa actuală această problemă capătă valențe politice.În viziunea 
lui O.Serebrian, printre cele mai importante provocări pentru securitatea na-
țională a Republicii Moldova sunt resursele naturale limitate și ritmul lent al 
reformelor socioeconomice [4, p. 106]

Evoluția amenințărilor, riscurilor și vulnerabilităților la adresa securității 
naționale au determinat necesitatea adoptării Concepției Securității Naționale 
a Republicii Moldova, ce reflectă evaluarea generală a mediului de securitate 
pe plan național și internațional în care operează Republica Moldova, definește 
scopul securității naționale, liniile directorii de bază pentru securitatea națio-
nală, valorile și principiile generale ce urmează a fi protejate de stat și de so-
cietate, evidențiind de asemenea amenințările, riscurile și vulnerabilitățile cu 
impact asupra securității nașionale a statului nostru [5].

În scopul asigurării securității energetice a Republicii Moldova principiile de 
bază de care sunt obligate să se ghideze structurile de stat din domeniu constau 
în crearea unui complex energetic competitiv și eficient, care să asigure toți con-
sumatorii cu resurse energetice calitative. Obiectivele și angajamentele organe-
lor de stat din domeniul energetic și cel decizional trebuie să aibă drept scop 
dezvoltarea și promovarea unei politici energetice, bazate pe aplicarea principii-
lor ce ar asigura securitatea energetică a statului și sporirea eficienței energetice 
prin diversificarea surselor de energie și utilizarea surselor regenerabile, avînd 
drept finalitate crearea unei piețe de energie transparente și competitive.

Elaborarea noii Strategii energetice a Republicii Moldova pînă în 2030 a de-
terminat elaborarea și realizarea în practică a unor direcții strategice în contex-
tul opțiunii de integrare a sistemului energetic al Republicii Moldova în piața 
energetică europeană, concomitent cu menținerea priorităților de dezvoltare 
a pieței interne de energie. Obiectivele Strategiei sunt orientate spre crearea 
unui complex energetic mai eficient, competitiv și sigur, care să asigure securi-
tatea energetică a țării, modernizarea infrastructurii energetice existente, îm-
bunutățirea eficienței energetice, utilizarea surselor regenerabile de energie și 
intergrarea pe piața energetică europeană [6].

În ceea ce privește eficiența energetică, Programul național pentru eficiență 
energetică 2011-2020, prevede realizarea următoarelor obiective în sectorul 
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electroenergetic,convergente cu politicile europene:
a) stimularea investițiilor în producerea energiei electrice;
b) promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile;
c) promovarea aparatelor de uz casnic și a produselor cu impact energetic, 

care să corespundă standardelor de eficiență energetică a UE.
Printre prioritățile ce țin de diversificarea surselor de aprovizionare cu 

energie menționăm realizarea proiectului de construcție a gazoductului Un-
gheni-Chișinău, ce reprezintă un proiect de interes național pentru Republica 
Moldova, care presupune construirea unei conducte de transport de gaze na-
turale cu lungimea de 120 km, trei stații de predare a gazelor naturale și dota-
rea centrului de dirijare de la Ghidighici. Extinderea gazoductului Iași-Ungheni 
spre Chișinău, unde se consumă mai mult de jumătate din gazul importat în 
Republica Moldova, reprezintă un aspect fundamental pentru a spori interesul 
economic față de gazoduct, dar și pentru a materializa obiectivul de diversifica-
re a surselor și rutelor de livrare a gazelor naturale [7].

De menționat, că printre principalele subiecte abordate pe agenda relațiilor 
UE – Republica Moldova sunt cele ce țin de colaborarea dintre UE, Republica 
Moldova și Ucraina pentru securizarea rutei de securizare a gazelor natura-
le în regim revers prin conducta transbalcanică din proiectul Turkish Stream, 
stocarea gazeor naturale în depozitele de înmagazinare a gazelor naturale din 
Ucraina prin ruta tradițională.

Republica Moldova își asigură necesitățile de energie electrică în proporție de 
30% din surse interne de producere (centralele de termoficare raionale și indus-
triale cu a capacitate de 443 mW, precum și Centrala Hidroelectrică de la Costești, 
respectiv 16 mW), restul 70% din necesitățile de energie electrică sunt importa-
te (începînd cu 2008 a apărut alternativa pentru livrările din Ucraina și prin tran-
zitarea teritoriului Ucrainei a energiei electrice produse în Federația Rusă, fiind 
vorba de CERSM, privatizată în 2005 de către compania rusească Inter RAO ES). 
Cu regret, recent autoritățile de la Chișinău au refuzat de a semna prelungirea 
contractului de achiziționare a energiei electrice de la partenerii ucraineni, astfel 
fiind iarăși introdus monopolul de import a energiei electrice, anume achizițio-
narea în totalitate a energiei de la CERSM din motivul prețului mai redus.

Cu referire la interconectarea sistemului energetic din Republica Moldova cu 
statele vecine, în cazul Romăniei avem o linie electrică aeriană LEA de 400 kV 
Vulcănești – Isaccea și trei linii LEA de 110 kV. Pîna la finele 2020 se preconizează 
realizarea următoarelor interconexiuni în baza proiectelor finanțate de BERD în 
comun cu Romănia și Republica Moldova, anume LEA Suceava-Bălți, LEA Iași-Un-
gheni, LEA Strășeni-Ungheni-Iași. În ceea ce privește conexiunea cu Ucraina, se 
prevede creșterea capacității prin darea în exploatare a celei de-a doua linii elec-
trice de 330kV Bălți-CH3 Dnestrovsc. În context, unii experți din domeniul vizat 
au devenit sceptici cu privire la finalizarea proiectelor de interconexiune energe-
tică cu Ucraina din cauza semnării recentului contract de achiziționare a energiei 
electrice exclusiv cu CERSM, susținînd că vulnerabilitatea securității energetice a 
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Republicii Moldova este cauzată de lipsa alternativelor fezabile de import, ceea 
ce ulterior cu siguranță va influența prețul de import al resurselor energetice.

La 25 octombrie 2005 la Atena a fost semnat Tratatul privind crearea Co-
munității Energetice Europene, intrat în vigoare în 2006, această organizație 
reprezentînd o asociere între statele-membre ale UE și cele din Europa de Sud-
Est privind formarea și reglementarea unei piețe comune și liberalizate a gaze-
lor naturale și energiei electrice, ceea ce presupune pentru țara noastră obli-
gațiunea racordării legislației la reglementările comunitare corespunzătoare.

Pentru Republica Moldova calitatea de membru a CEE este oportună, deoa-
rece va aduce la un echilibru dintre investitorii din Est și Vest pe piața energe-
tică moldovenească.Totuși această calitate de membru a CEE a țării noastre a 
produs și unele reacții adverse din partea Federației Ruse, în consecință imple-
mentarea „Pachetului energetic III” a fost transferată de Guvernul Republicii 
Moldova din 2016 pentru 2020, aceasta deoarece prevede demonopolizarea 
industriei gazelor naturale,respectiv Gazpromul,în calitatea sa de producător 
de gaze nu va putea să dețină infrastructura de transport și distribuție [8].

În concluzie, este necesar de subliniat, că sistemul național de securitate 
energetică a Republicii Moldova parcurge un proces dificil și contradictoriu, 
deoarece se confruntă cu o multitudine de provocări. Zona geopolitică sud-est 
europeană a devenit zona de influență a intereselor politice a unor actori ma-
jori care exercită presiuni asupra țării noastre și deseori determină politicile 
interne de securitate,consolidînd factorul geopolitic în regiune prin atribuirea 
rolului fundamental în asigurarea securității naționale. Pentru asigurarea secu-
rității energetice a statului nostru se impune  realizarea următoarelor acțiuni:

1. Convergența piețelor de energie pe baza principiilor pieței interne de 
energie a UE.

2. Demonopolizarea pieței energetice prin interzicerea concentrării în 
mînile unui singur agent economic a producerii,transportului și distribuirii în 
domeniul gazelor naturale și al energiei electrice, în context este necesar de 
utilizat toate oportunitățile pe care le oferă calitate de membru a CEE pentru 
Republica Moldova, pentru diversificarea surselor și rutelor de alimentare cu 
gaze naturale și energie electrică.

3. Autoritățile regulatorii din domeniu să fie scoase de sub controlul politic, 
să devină independente în luarea deciziilor.

4. Consolidarea securității energetice prin abordarea problemelor de im-
port/export și diversificarea surselor de aprovizionare, micșorarea ponderii 
gazelor naturale în balanța resurselor energetice. 

5. Susținerea dezvoltării energiei durabile, inclusiv a eficienței energetice, 
energiei din surse regenerabile, energiei eoliene și solare, din biomasă, hidrau-
lice (de ex. instalațiile eoliene ar putea activa circa 25% din perioada anului, iar 
panourile solare ar economisi circa 800kV pe un metru patrat și au un termen 
de exploatare îndelungată –circa 30 ani).



145

BIBLIOGRAFIE
1. JUC V., RUSANDU I., UNGUREANU V. Consolidarea securității politice a Republi-

cii Moldova:aspecte geopolitice. Moldoscopie, Chișinău: USM, 2010, nr.2 (XLIX).
2. UNGUREANU V. Consolidarea dimensiunii geopolitice în noua paradigmă 

de asigurare a securității naționale a Republicii Moldova. În: Modernizarea 
social-politică a Republicii Moldova în contextul extinderii procesului inte-
graționist european.(Partea a II-a), Chișinău, Institutul de Cercetări Juridice, 
Politice și Sociologice, 2019.

3. MANOLACHE C. Securitatea națională. În: Republica Moldova pe calea mo-
dernizării. Studiu enciclopedic. Chișinău: F.E.-P. Tipografia Centrală, 2015.

4. SEREBRIAN O. Despre geopolitică. Chișinău: Editura Cartier, 2009.
5. Strategia securității naționale a Republicii Moldova În: Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, nr.170-175 din 14.10.2011.
6. Strategia energetică a Republicii Moldova pînă în 2030. wwwhttp//Lex.justi-

ce.md/md/346670/ (accesat 14.02.2020).
7. Au început lucrările la conducta de gaz Ungheni-Chișinău. www.https://

agora.md//stiri//au-inceput-lucrarile-la-conducta-de-gaz-Ungheni-Chisi-
nau,https://www.expert-grup.org (accesat 11.12.2019).

8. Asigurarea securității energetice a Republicii Moldova: oportunități interne și 
externe. Chișinău: ADEPT, 2014.



146

ROLUL ȘTIINȚELOR JURIDICE
ÎN DETERMINAREA SECURITĂȚII NAȚIONALE

OBIECTUL JURIDIC SPECIAL AL INFRACȚIUNILOR  
CU CARACTER TERORIST

Xenofon ULIANOVSCHI
Republica Moldova, Chișinău
Universitatea Liberă Internațională din Moldova 
doctor habilitat, profesor universitar
email: xenofon1958@mail.ru

Vitalie SÎLI
Republica Moldova, Chișinău
rector, Institutul Național de Informații și Securitate ”Bogdan, Întemeietorul Moldovei”
doctor în drept, conferențiar universitar
e-mail: silivitalie@gmail.com

Manifestations of terrorism, externalized by terrorist crimes, are distinguished by 
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Manifestările de terorism, exteriorizate prin infracțiunile cu caracter tero-
rist, se deosebesc printr-un grad prejudiciabil sporit, din care motiv conside-
răm evidentă necesitatea acordării unei atenții mai mari activității de ocrotire 
a celor mai importante valori sociale și, implicit, relațiilor sociale corespunză-
toare valorilor respective, care sunt afectate sau puse în pericol prin comiterea 
acestor fapte criminale. Prin incriminarea faptelor citate legiuitorul național a 
instituționalizat existența unei categorii aparte de infracțiuni, care se disting 
prin trăsături comune și criterii care permit identificarea și delimitarea lor de 
alte infracțiuni sau grupuri de infracțiuni. 

În general, infracțiunile cu caracter terorist și cele conexe terorismului se ca-
racterizează prin grad prejudiciabil sporit, consecințe grave, producerea unei 
stări de temere la un cerc nedeterminat de persoane etc. Evident, în asemenea 
condiții, pentru a asigura combaterea eficientă a acestui fenomen, este necesa-
ră adoptarea unui spectru larg de măsuri: sociale, juridice, economice etc.

Un loc deosebit, în șirul acțiunilor date, considerăm că revine mandatului de 
securitate. Specificul majorității infracțiunilor cu caracter terorist și a celor co-
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nexe terorismului determină,  frecvent, aplicarea unor măsuri urgente și destul 
de categorice. Din acest motiv, posibilitatea obținerii unui mandat de securi-
tate, care ar permite soluționarea sarcinilor de combatere a infracțiunilor cu 
caracter terorist, poate contribui la eficientizarea, dinamizarea și diversificarea 
metodelor utilizate în acest sens. 

În același timp, asigurarea combaterii eficiente a infracțiunilor de orienta-
re teroristă (aici subînțelegem atât faptele penale care incriminează nemijlocit 
formele de manifestare a activității teroriste, cât și cele îndreptate spre asigu-
rarea posibilității înfăptuirii acestei activități) poate fi realizată prin instituirea 
constrângerii juridico-penale, exteriorizată printr-o normă de incriminare sau 
un grup de asemenea norme, care vizează faptele penale asemănătoare. 

Art. 134 11 din CP RM întitulat „Infracțiune cu caracter terorist” prevede 17 
componențe de infracțiune de acest gen. 

Specificul acestei categorii de infracțiuni constă în faptul că în actuala re-
dacție a CP RM legislatorul le-a plasat în patru capitole diferite, deși ele au un 
obiect generic comun [8, p. 31-43] și deci, toate aceste infracțiuni trebuie să fie 
plasate într-un singur capitol, separat de celelalte componențe de infracțiune, 
or, nu întâmplător CP RM a fost completat cu art. 13411, statuând că toate aceste 
17 fapte penale sunt infracțiuni cu caracter terorist.

De fapt, privite în ansamblu, infracțiunile cu caracter terorist atentează asu-
pra securității naționale deoarece prejudiciază, pun în pericol sau amenință 
mai multe domenii ale acesteia (securitatea în domeniul transporturilor, secu-
ritatea publică, securitatea de stat), precum și ale celei internaționale.

Susținem că securitatea națională, în sens larg (ca obiect juridic generic), se 
caracterizează prin asigurarea unei stări de protecție: a unor condiții sigure de 
funcționare a societății, a sănătății populației și moralității, a securității ecolo-
gice, a securității transportului și infrastructurii critice, a securității publice, a 
securității de stat și a securității informatice.

În cercetarea conceptului de securitate națională este necesar de extins 
și aprofundat câmpul de cuprindere a securității naționale prin identificarea 
exhaustivă a principalelor sectoare în care aceasta acționează. Securitatea co-
lectivităților umane este afectată de cinci sectoare principale: militar, politic, 
economic, societal și de mediu. Această delimitare a permis evaluarea sectoru-
lui național de securitate în funcție de principalele amenințări și vulnerabilități 
provenite din cadrul domeniilor de securitate [7, p. 16]. 

Astfel, securitatea militară, privește interacțiunea dublă a capacităților de 
ofensivă și defensivă armată și percepția statelor despre intenția celuilalt. Se-
curitatea politică se referă la stabilitatea organizațională a statelor, a sisteme-
lor de guvernare și a ideologiilor care le legitimează. Securitatea economică 
privește accesul la resurse, finanțe și piețe necesare pentru a susține un nivel 
acceptabil al bunăstării și de  putere a statului. Securitatea societală se preocu-
pă de capacitatea de susținere, în limitele unor condiții de evoluție acceptabilă, 
a elementelor tradiționale de limbă, cultură, identitate și obiceiuri culturale și 
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religioase. Securitatea mediului se referă la menținerea biosferei locale și pla-
netare, ca suport esențial pentru toate acțiunile umane [3, p. 31].

În sens restrâns (ca obiect juridic special), securitatea națională se exprimă, 
mai întâi de toate, prin protecția vitalității populației, asigurarea condițiilor 
normale de activitate a întreprinderilor, organizațiilor și instituțiilor, a securi-
tății publice, a intereselor personalității, societății și statului, în ansamblu. 

Opinie similară este împărtășită și de către Bușmin S.I., care, referindu-se la se-
curitatea publică, evidențiază următoarele domenii ale acesteia: 1. Domeniul vita-
lității cotidiene; 2. Domeniul exercitării unor tipuri speciale de lucrări; 3. Domeniul 
circuitului obiectelor și materialelor ce prezintă pericol general [12, p. 168 - 169].

Considerăm că opinia menționată poate a fi acceptată și extinsă, deoarece 
analizând infracțiunile cu caracter terorist specificate în art. 13411 CP RM con-
statăm că acestea atentează asupra anumitor domenii ale securității naționale, 
care în ansamblu formează conținutul securității naționale.

Astfel, datorită caracterului specific al infracțiunilor cu caracter terorist (art. 
13411 CP RM), obiectul juridic generic al acestui grup de infracțiuni are carac-
ter cumulativ și vizează anumite segmente ale securității naționale. Din acest 
motiv, prin obiectul juridic generic al infracțiunilor cu caracter terorist trebuie 
subînțelese valorile sociale și relațiile sociale create în jurul acestora,  ce țin de 
asigurarea securității în diverse domenii ale vieții societății.

Obiectul juridic special, la rândul său, contribuie la concretizarea obiectului ju-
ridic generic al infracțiunii, din care motiv susținem afirmația că obiectul juridic 
special reprezintă o concretizare, particularizare a obiectului generic, raportat la 
fiecare infracțiune sau grup de infracțiuni omogene [1, p. 137]. Acesta, în cazul 
infracțiunilor cu caracter terorist, constă în mai multe grupuri de relații sociale 
omogene, referitoare la diferite componente ale sistemului de securitate. 

Cele menționate pot fi argumentate inclusiv prin faptul că legiuitorul, identifi-
când o categorie aparte de infracțiuni, adică cele cu caracter terorist, le-a specifi-
cat și le-a enumerat expres în art. 13411 CP RM, însă le-a plasat în diferite capitole 
ale Codului penal, fără a ține cont de  obiectul juridic generic comun al acestora, 
lăsând, de asemenea, loc de interpretare și pentru obiectul juridic special al fiecă-
rei infracțiuni sau grup de infracțiuni cu caracter terorist, în parte.

Din moment ce obiectul juridic special indică la trăsăturile individuale ale infracți-
unilor cu caracter terorist, constatarea acestor trăsături permite delimitarea unei in-
fracțiuni din acest grup de alta [2, p. 121-122], iar pe de altă parte, permite să fie unite 
diferite componențe de infracțiuni cu caracter terorist în grupuri aparte, distincte, de 
infracțiuni omogene, adică servește drept temei pentru sistematizarea infracțiunilor 
cu caracter terorist, precum și pentru calificarea corectă a infracțiunilor.

Deci, obiectul juridic special al infracțiunii este o parte a obiectului juridic ge-
neric, reprezentând valoarea socială concretă la care se atentează prin comite-
rea infracțiunii. 

Analiza viziunilor expuse în literatura de specialitate referitor la obiectul ju-
ridic special al infracțiunii permite identificarea următoarelor grupuri de opinii:
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Obiectul juridic special al componenței de infracțiune îl constituie valoarea 
socială concretă, ocrotită de legea penală, asupra căreia este îndreptată fapta 
infracțională. În grupul de infracțiuni omogene, care conțin un obiect de specie 
comun, orice infracțiune atentează totuși în parte la diferite obiecte [6, p. 95]. 
Prin obiect juridic special al infracțiunii se subînțelege obiectul unei infracți-
uni concrete, ca parte a obiectului juridic general și generic, reprezentând acea 
relație socială care este prejudiciată în urma comiterii infracțiunii prevăzute 
de norma juridico-penală concretă [11, p. 103]. În același sens se pronunță și 
S. Brînza, care susține că obiectul juridic special al infracțiunii este valoarea 
socială concretă (și, implicit, relațiile sociale corespunzătoare) căreia i se aduce 
atingere  prin  infracțiune [2, p. 121].

Generalizând opiniile menționate, putem deduce că în literatura de speciali-
tate obiectul juridic special al infracțiunii este perceput drept o valoare socială 
(și relație socială) concretă, parte a obiectului juridic generic, căreia i se aduce 
atingere prin infracțiune sau asupra căreia este îndreptată fapta penală, și care 
este ocrotită de legea penală.

În general, obiectul juridic special este o condiție inerentă oricărei norme de 
incriminare. Condiția respectivă este una esențială, constitutivă, în lipsa ei nepu-
tând fi concepută existența incriminării. Categoria de obiect juridic special al in-
fracțiunii servește la determinarea individualității unei infracțiuni în cadrul unui 
grup de infracțiuni de același gen. Astfel, obiectul juridic special al infracțiunii 
cu caracter terorist este valoarea socială concretă (și implicit, relațiile sociale 
corespunzătoare) căreia i se aduce atingere prin infracțiune. 

În legea penală, sunt frecvente cazurile când dispoziția normei penale este mai 
restrânsă decât conținutul infracțiunii. În toate aceste cazuri, hiaturile privind obiec-
tul juridic special al infracțiunii, care nu este menționat în mod expres în dispoziție, 
trebuie să fie împlinite prin justa interpretare a sensului și a literei legii [5, p. 96]. 

Considerăm că cele expuse se referă, într-o anumită măsură, inclusiv și la cazul 
infracțiunilor cu caracter terorist, care trebuie să fie amplasate într-un singur 
capitol aparte. De fapt, valorile sociale sunt strâns legate între ele, fiind reciproc 
determinate. De aceea orice infracțiune poate pricinui concomitent daună reală 
mai multor valori sociale [5, p. 96]. 

Totuși, deși obiectul juridic special este un element obligatoriu, un factor indis-
pensabil al componenței de infracțiune, semnele lui rareori sunt dezvăluite în arti-
colele CP RM. Cel mai des valorile social importante, care formează obiectul juridic 
special al infracțiunii sunt specificate doar în unele norme aparte cuprinse în CP. 

Așa de exemplu, în cazul art. 342 CP RM drept obiect juridic special al atentării 
la viața Președintelui Republicii Moldova, a Președintelui Parlamentului sau a 
Prim-ministrului este menționată viața acestora [6, p. 95-96]. 

În același timp, identificarea corectă a semnelor obiectului juridic special al in-
fracțiunii este foarte importantă, deoarece permite stabilirea corectă a caracterului 
relațiilor sociale concrete, determinarea semnelor specifice ale fiecărei infracțiuni. 

În sfârșit, toate acestea sunt o condiție necesară pentru calificarea corectă 
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a oricărei infracțiuni, pentru stabilirea gradului de pericol a acesteia și pentru 
aplicarea unei pedepse juste [6, p. 96].

Se poate afirma că o corelație mai strânsă se remarcă între obiectul juridic 
special al infracțiunii și scopul special, ca element de structură în latura subiec-
tivă a infracțiunii [2, p. 124]. 

În context, susținem opinia, în conformitate cu care defalcarea, în cadrul con-
ținutului infracțiunii, a scopului special este justificată doar în cazurile în care 
componența lui (spre deosebire de componența vinovăției) denotă fie sporirea 
substanțială a gradului prejudiciabil al faptei infracționale, fie transformarea 
faptei din neinfracțională în infracțională [2, p. 124].  Astfel, considerăm că evi-
dențierea scopului special în cazul infracțiunilor cu caracter terorist este deter-
minată de gradul prejudiciabil sporit al acestei categorii de infracțiuni.

În mod practic, această defalcare a scopului special are loc, de cele mai dese 
ori, datorită semnificației deosebite a obiectului de apărare penală, împotriva 
căruia este îndreptată atât obiectiv, cât și subiectiv infracțiunea concretă.

 Cu alte cuvinte, legiuitorul amintește despre scopul special fie pentru a sub-
linia că obiectul juridic special al infracțiunii este într-atât de însemnat, încât 
chiar și amenințarea lui se considerată ca infracțiune consumată (de exemplu, 
actul terorist (art. 278 CP RM)). 

În acest mod, scopul special, privit ca element structural al laturii subiective 
a infracțiunii, trebuie evidențiat numai în acele conținuturi de infracțiune, în 
care aceasta o reclamă trăsăturile specifice ale obiectului apărat de dispoziția 
normei penale corespunzătoare [2, p. 124-125].

Din moment ce infracțiunile cu caracter terorist în mare parte sunt comise cu 
un scop special, susținem necesitatea acordării unei atenții sporite acestui semn. 

Deși acesta nu coincide în cazul tuturor infracțiunilor cu caracter terorist, 
totuși considerăm acest fapt destul de important, inclusiv sub aspectul identifi-
cării unui scop comun tuturor infracțiunilor cu caracter terorist. 

Astfel, într-o opinie s-a susținut că faptele prejudiciabile pot deveni infracți-
uni cu caracter terorist odată ce reprezintă pentru vinovat nu un scop în sine, 
ci mijloc pentru atingerea altor scopuri, care nu se află în legătură directă și 
nemijlocită cu aceste fapte, când servesc drept pârghie pentru a influența, în-
spăimânta sau impune, prin comiterea acestora, adoptarea unor anumite deci-
zii sau de a se abține de la realizarea unor acțiuni [10, p. 61].

Scopul special al infracțiunilor cu caracter terorist constă în una din urmă-
toarele variante sau în îmbinarea lor: încălcarea securității naționale (tulbu-
rarea ritmului normal de viață al populației, crearea pericolului de avariere în 
transport sau producție etc.); înspăimântarea populației (crearea atmosferei 
de panică, a senzației de pericol pentru viață, sănătate și bunăstarea materială 
etc.); influențarea autorităților publice sau persoanelor fizice în vederea adop-
tării anumitor decizii (eliberarea infractorilor, transmiterea banilor; mijloace-
lor de transport, armelor etc.) [4, p. 73].

Aceleași scopuri (aparte sau în cumul) sunt obligatorii și pentru calificarea 
amenințării cu săvârșirea unor infracțiuni cu caracter terorist. 
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Ca particularitate a conținutului intenției în acest caz este conștientizarea de 
către persoană a faptului că amenințarea este folosită de el drept mijloc de în-
spăimântare, de influență asupra grupurilor de persoane, a populației, în general, 
sau a autorităților publice, în special. Anume prin aceasta, amenințarea respecti-
vă se deosebește de exteriorizarea intenției privind săvârșirea acțiunilor analogi-
ce, precum și de comunicările neserioase, îndeosebi făcute în stare de ebrietate. 
Pentru calificarea amenințării nu are importantă dacă într-adevăr persoana in-
tenționa să materializeze amenințarea, important fiind că ea era folosită ca mijloc 
de terorizare a populației sau a autorităților [14, p. 459 ; 13, p. 55].

 Astfel, amenințarea este prevăzută în 10 forme ale infracțiunilor cu caracter 
terorist: alin. 5 art. 142; lit. b) alin. 2 art. 275; alin. 1 art. 278; alin. 1 art. 280; 
alin. 2, 4, 7 art. 295; alin. 3, 4, 5 art. 2951 CP RM. 

Reieșind din cele expuse, susținem că nu mai trezește îndoieli faptul că no-
țiunea de obiect juridic special al infracțiunii are o mare importanță  atât  teo-
retică, cât și practică.  Deci, atât  la adoptarea unei noi norme penale, cât și la 
aplicarea practică a fiecărei norme penale în vigoare, o atenție deosebită trebu-
ie să se acorde determinării exacte a obiectului juridic al infracțiunii [2, p. 125].

În context, considerăm că importanță deosebită revine anume obiectului juri-
dic special al infracțiunii cu caracter terorist. Considerăm că pentru calificarea 
corectă a faptei este necesar de constatat împotriva cărei părți concrete a secu-
rității naționale sau internaționale a fost îndreptată fapta, adică este necesară 
identificarea obiectului juridic special al infracțiunii cu caracter terorist. 

Concomitent, obiectului juridic special al infracțiunii îi revine o importanță 
practică deosebită atât pentru construirea normelor juridico-penale, cât și pen-
tru aplicarea lor. Fiecare dintre infracțiunile cu caracter terorist, sau grupuri 
omogene aparte din categoria infracțiunilor cu caracter terorist, în afară de 
obiectul generic, au un obiect juridic special de atentare. 

De asemenea, sub aspect general putem afirma că obiectul juridic special al 
infracțiunilor cu caracter terorist constă în anumite valori și/sau relații sociale 
care sunt nemijlocit lezate (prejudiciate, puse în pericol sau amenințate) prin co-
miterea unei infracțiuni cu caracter terorist. 

Obiectul juridic special al majorității infracțiunilor cu caracter terorist co-
incide, atât din cauza că acesta reprezintă o concretizare a obiectului juridic 
generic, care este comun tuturor infracțiunilor din această categorie, cât și da-
torită omogenității faptelor penale menționate.

Astfel, prin obiect juridic special al infracțiunilor cu caracter terorist se 
subînțelege totalitatea (sistemul) valorilor și relațiilor sociale care asigură pro-
tecția intereselor de importanță vitală pentru persoană, societate și stat față 
de diverse amenințări interne și externe ce pot fi caracterizate prin caracter 
general periculos.

Considerăm că în lipsa indicării de către legiuitor a obiectului juridic al in-
fracțiunilor cu caracter terorist, atenția trebuie accentuată asupra faptului că 
infracțiunile respective încalcă securitatea națională în diferite domenii.  
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De asemenea, considerăm că anume conținutul intern al acestor domenii, 
care concretizează orientarea atentatelor, poate servi drept temei pentru uni-
rea infracțiunilor în grupuri omogene, pentru evidențierea obiectului juridic 
special pentru fiecare grupă de infracțiuni.

Astfel, afirmăm că obiectul juridic special al infracțiunilor cu caracter tero-
rist îl constituie grupurile de relații sociale omogene ce țin de menținerea/asi-
gurarea/ securității internaționale și a securității naționale în diferite domenii 
ale ei: securitatea militară, securitatea politică, securitatea economică, securi-
tatea societală și securitatea mediului. 

Evidențierea obiectului  juridic  special  al  infracțiunii cu caracter terorist 
are ca finalitate concretizarea gradului prejudiciabil al acestei categorii de in-
fracțiuni, specificând valorile și relațiile sociale apărate de legea penală care 
sunt vătămate sau amenințate prin comiterea acestora. 

Din acest motiv, susținem pe deplin justificată necesitatea de a formula o defi-
niție a noțiunii de obiect juridic special al infracțiunii cu caracter terorist, deoarece 
acest fapt poate contribui la perceperea esenței categoriei respective de infracțiuni 
și stabilirea cu precizie a gradului prejudiciabil al fiecărei infracțiuni din acest grup.  

În același sens se pronunță și S. Brânza, care susține că înainte de toate este 
necesar a sublinia că stabilirea exactă a obiectului juridic special al infracțiunii 
este deosebit de importantă în activitatea legislativă, iar identificarea acestei 
categorii de obiect al infracțiunii permite a stabili caracterul prejudiciabil con-
cret al unui sau altui act de conduită ilicită. Totodată, cele menționate îi permit 
legiuitorului să determine corect temeiurile pentru “transferul” unui sau altui 
tip de comportament în sfera ilicitului penal, să traseze limitele (“volumul”) 
conduitei infracționale și să stabilească caracterul măsurilor de pedeapsă pen-
tru aceasta. De asemenea, este necesar a sublinia că determinarea corectă a 
obiectului juridic special al infracțiunii nu poate să nu influențeze decisiv asu-
pra construirii conținutului corespunzător de infracțiune, iar, în consecință, 
asupra descrierii lui în dispoziția încriminatoare [2, p. 122].

Din moment ce obiectul juridic special indică asupra trăsăturilor individuale 
ale infracțiunii cu caracter terorist, constatarea trăsăturilor individuale ale aces-
tora permite efectuarea delimitării infracțiunilor cu caracter terorist una de alta, 
iar pe de altă parte, permite să fie unite diferite componențe de infracțiuni cu ca-
racter terorist în grupuri aparte, distincte, de infracțiuni omogene, adică servește 
drept bază pentru sistematizarea infracțiunilor cu caracter terorist. 

Reieșind din cele expuse mai sus, putem defini obiectul juridic special al infrac-
țiunilor cu caracter terorist drept un grup de valori și relații sociale omogene, 
asupra cărora atentează un grup de infracțiuni omogene.

În conformitate cu cele expuse, considerăm posibilă, după cum am menționat mai 
sus, plasarea tuturor infracțiunilor cu caracter terorist într-un capitol aparte al CP RM, 
și anume cap. XIX întitulat ”Infracțiuni contra securității naționale și internaționale”. 

Constatând omogenitatea infracțiunilor cu caracter terorist prevăzute în art. 
13411 CP RM, și, conform propunerii noastre de lege ferenda, cap. XIX a Părții 
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speciale CP RM, urmează a fi întitulat ”Infracțiuni contra securității naționale 
și internaționale”. Concomitent considerăm important a efectua clasificarea ca-
tegoriei respective de infracțiuni, clasificare care o facem după același criterii, 
care a servit drept temei de clasificare a infracțiunilor și în alte capitole ale Părții 
speciale a CP, adică după obiectul juridic special de atentare.

Astfel, infracțiunile cu caracter terorist, pot fi clasificate în următoarele gru-
puri omogene:

1. Infracțiuni contra securității internaționale 
Articolul 1401. Utilizarea, dezvoltarea, producerea, dobândirea în alt mod, 

prelucrarea, deținerea, stocarea sau conservarea, transferarea directă sau indi-
rectă, păstrarea, transportarea armelor de distrugere în masă

 Articolul 142. Atacul asupra persoanei care beneficiază de protecție inter-
națională

Articolul 2793. Călătoria în străinătate în scop terorist
2. Infracțiuni contra securității naționale (politice)
Articolul 342. Atentarea la viața Președintelui Republicii Moldova, a Preșe-

dintelui Parlamentului sau a Prim-ministrului 
  Articolul 339. Uzurparea puterii de stat
Articolul 340. Rebeliunea armată
Articolul 341. Chemările la răsturnarea sau schimbarea prin violență a orân-

duirii constituționale a Republicii Moldova
3. Infracțiuni contra securității publice 
Articolul 278. Actul terorist 
2 Articolul 2781. Livrarea, plasarea, punerea în funcțiune sau detonarea unui 

dispozitiv exploziv ori a altui dispozitiv cu efect letal
Articolul 279. Finanțarea terorismului 
Articolul 2791. Recrutarea, instruirea, beneficierea de instruire sau acorda-

rea de alt suport în scop terorist
Articolul 2792. Instigarea în scop terorist sau justificarea publică a terorismului
Articolul 280. Luarea de ostatici
Articolul 281. Comunicarea mincinoasă cu bună-știință despre actul de terorism
Articolul 282. Organizarea unei formațiuni paramilitare ilegale sau partici-

parea la ea
Articolul 284. Crearea sau conducerea unei organizații criminale
4. Infracțiuni contra securității economice 
Articolul 275. Deturnarea sau capturarea unei garnituri de tren, a unei nave 

aeriene, maritime sau fluviale 
 Articolul 2891. Infracțiuni contra securității aeronautice și contra securității 

aeroporturilor
Articolul 2892. Infracțiuni contra securității transportului naval
Articolul 2893. Infracțiuni contra securității platformelor fixe;
 Articolul 343. Diversiunea
5. Infracțiuni contra securității mediului



154

Articolul 292. Fabricarea, procurarea, prelucrarea, păstrarea, transportarea, 
folosirea sau neutralizarea substanțelor explozive ori a materialelor radioactive 

Articolul 295. Sustragerea materialelor sau a dispozitivelor radioactive ori 
a instalațiilor nucleare, amenințarea de a sustrage sau cererea de a transmite 
aceste materiale, dispozitive sau instalații 

Articolul 2951. Deținerea, confecționarea sau utilizarea materialelor sau a 
dispozitivelor radioactive ori a instalațiilor nucleare

Articolul 2952. Atacul asupra unei instalații nucleare
În încheiere, susținem că obiectului juridic special al infracțiunii cu caracter 

terorist îi revine un rol deosebit de important deoarece identificarea corectă a 
acestuia permite încadrarea precisă a faptelor penale corespunzătoare, reflec-
tarea gradului de pericol social al faptelor respective, sistematizarea acestora 
în cadrul Capitolului Codului penal și, în consecință, asigurarea pârghiilor juri-
dico-penale pentru prevenirea și combaterea crimelor de orientare teroristă.

Analiza detaliată a obiectului juridic special al infracțiunilor cu caracter te-
rorist va fi efectuată în următoarele publicații.
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The special investigative activity carried out through special surveillance or research 
techniques represents the state activity of public interest carried out by the special investigative 
bodies in order to prevent and combat crimes, protect the individual, society and the state from 
criminal acts. Given the specific nature of special investigative measures and their clandestine 
nature, which seriously affect fundamental human rights, such as the right to privacy and 
family life, the secrecy of correspondence, the inviolability of home, it is imperative to create, 
at national level, a clear legal framework, which would regulate in details the procedure for 
implementing special investigative techniques, as well as establishing an effective control, 
management and coordination mechanism of them.

Keywords: special investigative activity, special investigative measures, special 
supervisory techniques, competence, conducting, coordination, control.

Statele europene au recunoscut, că formele organizate de criminalitate, prin 
definiție, presupun existența unor sisteme criminale, cu organizare ierarhică 
complexă, orientate spre săvârșirea unor infracțiuni de o gravitate sporită, care 
pot genera profituri considerabile. 

În consecință, la 20 aprilie 2005 Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei, 
la cea de-a 924 întâlnire, a adoptat Recomandarea (2005)10 privind ,,tehnicile 
speciale de investigare” în cazul infracțiunilor grave, inclusiv actele de terorism [1].

Scopul acestei recomandări este de a promova în rândul statelor membre 
ale Consiliului Europei conceptul utilizării eficiente a „tehnicilor speciale de in-
vestigare” pe durata desfășurării cercetărilor penale în cauze de crime grave și 
acte de terorism, urmărindu-se, totodată, asigurarea respectării necondiționa-
te a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Autorii recomandării au urmărit reliefarea unor linii directoare întru asi-
gurarea realizării unui echilibru dintre necesitatea derulării unor investigații 
eficiente împotriva criminalității organizate prin utilizarea tehnicilor speciale 
de investigații, pe de o parte, cu respectarea imperioasă a protejării corespun-
zătoare a drepturilor omului, pe de altă parte. 

Tendința de asigurare a unui echilibru între aceste două interese concurente 
este inspirată din abordările similare ale Curții Europene a Drepturilor Omului. 
Astfel, în speța Klass și alții c. Germaniei, Curtea a statuat, pentru prima dată, 
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că „societățile democratice sunt amenințate în prezent de modalități complexe 
de spionaj și de terorism, astfel că statul trebuie să fie capabil, pentru a comba-
te eficient aceste amenințări, să supravegheze în mod secret elementele subver-
sive care operează pe teritoriul său. Conștientă de pericolul, inerent măsurilor 
de supraveghere secretă, de a submina, chiar de a distruge democrația pe motiv 
de apărare, statele nu pot lua, în numele combaterii spionajului și terorismului, 
orice măsură pe care acestea o consideră adecvată. Curtea va urmări dacă, in-
diferent de sistemul măsurilor de supraveghere secrete adoptate de către State, 
există garanții adecvate și efective contra abuzului” [2, §48-50]. 

Aceste aprecieri ale Curții au un caracter relativ, determinat de circumstanțele 
particulare ale cauzei, cum ar fi: natura, scopul și durata eventualelor măsuri, condi-
țiile de respectat pentru dispunerea lor, autoritățile competente de a le permite, efec-
tua și supraveghea, tipul remediului consacrat în legislația internă a statelor [3, p.9].

Vom remarca faptul că, în conținutul prezentului studiu conceptul de ,,tehnici 
speciale de supraveghere sau cercetare”, care a fost adoptat în cadrul majorității 
statelor membre ale Consiliului Euorpei, este utilizat ca unul generic căruia, la 
nivel național, îi corespunde conceptul de ,,măsuri speciale de investigații”. 

Așadar, investigațiile procesual penale cu utilizarea tehniilor speciale de supra-
veghere sau cerectare comportă un grad sporit de intruziune în sfera drepturilor și 
libertăților fundamntale ale omului din care motiv organele învestite cu asemenea 
competențe sunt ținute, de fiecare dată, să apeleze la aceste instrumente investiga-
tive cu maximă diligență, respectând raportul de proporționalitate dintre interesul 
social orientat spre asigurarea ordinii publice, prevenirea și combaterea crimina-
lității, pe de o parte, precum și interesele persoanei drepturile și libertățile căreia 
sunt afectate prin măsurile investigative dispuse în privința sa, sau a persoanelor 
care indirect se pot afla sub imperiul măsurilor speciale de investigații defășurate.

Serviciile de informații (n.a. – organele de urmărire penală și speciale de 
investigații) respectă legile, drepturile și libertățile fundamntale ale cetățenilor, 
dar dificultatea cercetărilor constă în stabilirea limitei acțiunii lor și a modului 
în care aceste instituții ale statului, în interiorul serviciului public, pot să ac-
ționeze folosind mijloacele specifice, pentru a respecta, în primul rând omul, 
drepturile sale și societatea [4, p.5]. 

În publicațiile și cerecetările științifice destinate abordării problemelor de 
supraveghere a activității speciale de investigații s-a formulat și a fost disemi-
nată opinia potrivit căreia, în categoria de obiect al activității de supraveghere 
a investigațiilor speciale intră: respectarea drepturilor și libertărilor omului; 
ordinea și procedura de efectuare nemijlocită a măsurilor speciale de investi-
gații; legalitatea deciziilor și actelor care le adoptă în activitatea lor organele de 
investigații speciale [5, p.184].

Abordând problematica sferei controlului procesual penal din perspecti-
va obiectului activității de supraveghere, în mod prioritar vom centra analiza 
acestor competențe pornind de la: a) subiectul împuternicit și b) etapa de rea-
lizare a controlului.
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Din perspectiva subiecților învestiți cu atribuții de control procesual al acti-
vității speciale de investigații în cadrul unei cauze penale, Codul de procedură 
penală [6] precum și Legea nr.59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de 
investigații [7] identifică:

1. Conducătorul subdiviziunii specializate a autorității care efectuează ac-
tivitatea specială de investigații;

2. Ofițerul de urmărire penală;
3. Procurorul care exercită sau conduce urmărirea penală;
4. Procurorul ierarhic superior;
5. Judecătorul de instrucție;
6. Instanța de recurs.
Din perspectiva dimensiunii temporale la care se raporteză activitatea de 

control al tehnicilor speciale de supraveghere sau cercetare menționăm:
Controlul premergător sau a priori dispunerii și efectuării măsuii speciale de 

investigații;
Controlul concomitent sau simultan desfășurării măsurii speciale de investigații;
Controlul subsecvent sau a posteriori efectuării investigației speciale.
De asemenea, controlul procesual penal poate fi clasificat în: a) control pro-

cesual proactiv – este exercitat de subiecții oficiali (conducătorul organului spe-
cial de investiații, ofițerul de urmărire penală, procurorul de caz, judecătorul de 
instrucție) la etapele de dispunere, efectuare și valorificare a măsurilor speci-
ale de investigații; b) controlul procesual reactiv – este exercitat de către pro-
curorul de caz, procurorul ierarhic superior, judecătorul de instrucție (inclusiv 
instanța de recurs) în momentul în care examinează pretinse alegații privind 
încălcarea disproporționată a drepturilor și libertăților fundamentale ale omu-
lui în cursul activității speciale de investigații.

Potrivit prevederilor art.6 alin.(3) a Legii nr.59 din 29.03.2012 (în continuare 
Legea nr.59/2012), ofițerul de investigații care efectuează activitatea specială 
de investigații își realizează sarcinile în mod independent, cu excepția cazului 
când acțiunea specială de investigații este dispusă și coordonată sau este con-
dusă în cadrul procesului penal de către procuror sau de către ofițerul de ur-
mărire penală, în interacțiune sau în conlucrare cu colaboratorii confidențiali.

Din economia prevederilor normei citate nu rezultă competențele de control ale 
conducătorului subdiviziunii specializate a autorității care efectuează activitatea spe-
cială de investigații, în cazul în care măsurile sunt dispuse de către organul de ur-
mărire penală. Cu toate acestea, legea specială conține prevederi exprese care arogă 
competența de control departamental conducătorului subdiviziunii specializate.

Astfel, potrivit prevederilor art.8 din Legea 59/2012, conducătorul subdivizi-
unii specializate a autorității care efectuează activitatea specială de investigații:
• repartizează actele prin care se dispune efectuarea măsurilor speciale de 

investigații;
• coordonează activitatea ofițerilor de investigații din subordine și exercită 

controlul departamental asupra lor;
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• autorizează măsurile prevăzute la art.18 alin.(1) pct.3) (n.a. – chestionarea; 
culegerea informației despre persoane și fapte; identificarea persoanei) și 
exercită controlul asupra executării lor;

• poartă răspundere pentru organizarea activității și pentru respectarea ter-
menului de efectuare a acesteia;

• în exercitarea funcțiilor administrative, dă indicații care sânt obligatorii 
pentru ofițerii de investigații.
Raportând prevederile legii speciale la conținutul regulatoriu al Codului de 

procedură penală, conchidem asupra faptului că, responsabilitatea și compe-
tențele de control al conducătorului subdiviziunii specializate nu se rezumă 
doar la supravegherea măsurilor speciale stipulate de art.18 alin.(1) pct.3) a 
Legii nr.59/2012 ci se extind, în măsura în care nu concurează cu competența 
procesuală a ofițerului de urmărire penală și/sau a procurorului, în privința ce-
lorlalte procedee investigative speciale. Atribuțiile acestui subiect oficial com-
portă specific administrativ-departamental.

De remarcat că, indiferent de subiectul și specificul controlului procesual al ac-
tivității speciale de investigații, ofițerul de investigații este independent în stabilirea 
tehnicilor aplicate, a modalității și a tacticii de efectuare a măsurii speciale de inves-
tigații, fapt indicat expres și neechivoc de alin.(2) al art.12 din Legea nr.59/2012. 

Ofițerul de urmărire penală este subiectul oficial care poate exercita contro-
lul activității speciale de inevstigații în situația în care, în cursul urmăririi pena-
le, a avut loc prorogarea competenței de control procesual din partea procuroru-
lui conducător al urmăririi penale. 

Astfel, potrivit art.57 alin.(2), pct.9) din Codul de procedură penală, ofițerul 
de urmărire penală conduce, din momentul înregistrării faptei social periculoa-
se, măsurile speciale de investigații pentru descoperirea infracțiunii, căutarea 
persoanelor dispărute fără urmă, precum și a bunurilor care s-au pierdut în 
urma săvîrșirii infracțiunii.

Această prevedere normativă trebuie interpretată în coroborare cu art.1323 
alin.(2) din Codul de procedură penală potrivit căruia, procurorul coordonează, 
conduce și controlează efectuarea măsurii speciale de investigații sau desem-
nează un ofițer de urmărire penală pentru realizarea acestor acțiuni.

Așadar, în cazul ofițerului de urmărire penală competența sa de control asupra 
măsurilor speciale de investigație este una prorogată de către procurorul conducă-
tor al urmăririi penale, care, prin ordonanță motivată, poate pune în sarcina ofițe-
rului de caz una sau toate dintre atribuțiile de coordonare, conducere sau control.

Ţinem să menționăm că, în cazul anumitor procedee probatorii admisibi-
litatea rezultatelor obținute ca urmare a desfășurării lor este determinată de 
respectarea condițiilor de formă și de calitatea subiectului împuternicit de a 
consemna în procesul-verbal datele administrate. 

În această privință art.1329 alin.(9) din Codul de procedură penală prevede 
că, în termen de 24 de ore după expirarea termenului de autorizare a intercep-
tării, organul de urmărire penală sau, după caz, procurorul întocmește la finele 
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fiecărei perioade de autorizare, un proces-verbal privind interceptarea și înre-
gistrarea comunicărilor.

De asemenea, în cazul examinării și ridicării trimiterilor poștare legiuitorul 
a indicat în art.134 alin.(1) din Cod că, prezentându-se în instituția poștală, re-
prezentantul organului de urmărire penală aduce la cunoștință șefului acestei 
instituții, contra semnătură, ordonanța de examinare și ridicare a trimiterilor 
poștale, deschide și examinează trimiterile poștale. 

Respectiv, în cazul efectuării și/sau consemnării de către ofițerul de urmări-
re penală a rezultatelor interceptării și înregistrării comunicărilor sau exami-
nării și ridicării trimiterilor poștale, competența de control procesual al procu-
rorului se va răsfrânge nemijlocit asupra ofițerului de urmărire penală, în cazul 
acestor două procedee investigative calitatea subiectului este determinantă 
pentru respectarea condițiilor de admisibilitate a probei. Dacă măsura este 
efectuată și consemnată de către procuror, competența de control procesual 
revine procurorului ierarhic superior.

Cu această ocazie ținem să reliefăm vidul procesual existent, ce ar reglemen-
ta interacțiunea dintre organele statului responsabile de desfășurarea activită-
ții speciale de investigații și persoanele juridice private, care asigură realizarea 
tehnică a măsurii.

În această privință prezintă interes prevederile Titlului 18, Capitolul 119, Sec-
țiunea 2518, pct.5 al Codului Federal de Legi al Statelor Unite ale Americii  unde 
este specificată prevederea potrivit căreia, interceptarea comunicărilor este efec-
tuată de către autoritățile guvernamentale sau de către particularii cu care Statul, 
în prealabil, a încheiat un contract de colaborare. Potrivit prevederilor aceleiași 
secțiuni, interceptarea comunicărilor se poate dispune pe o perioadă de până la 
30 de zile. Cu toate acestea, în obligația investigatorului responsabil de desfășu-
rarea tehnicii speciale de supraveghere tehnică este întreruperea măsurii efectu-
ate chiar și până la expirarea perioadei pentru care a fost autorizată de judecător, 
în situația în care obiectivul urmărit a fost atins, astfel încât ingerința în sfera 
drepturilor omului să fie mimină. Totodată, în cazul în care discuțiile purtate și 
care sunt interceptate au loc într-o limbă străină sau sunt codificate, iar tradu-
cătorul sau expertul care ar decodifica sau traduce informația stocată nu pot fi 
identificați în momentul efectuării măsurii investigative, se admite desfășuarea 
interceptării pe perioada autorizată de judecător [8]. 

În continuare, analizând statutul și competențele procurorului în cadrul acti-
vității speciale de investigații putem afirma că fundamentele normative elabo-
rate și care au fost adoptate la nivel național, aferente reglementării activității 
speciale de investigații, pun în sarcina procurorului conducător sau care exer-
cită urmărirea penală competențele de conducere, coordonare și control a ac-
tivității speciale de investigație. Aceste atribuții derivă inclusiv din prevederile 
Legii nr.3 din 25.02.2016 cu privire la Procuratură unde, în art.5 lit.c), de rând 
cu alte funcții este prescrisă și funcția de efectuare, inclusiv din oficiu, a contro-
lului asupra respectării legislației privind activitatea specială de investigații.[9] 
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Respectiv, în procesul penal procurorul compare ca subiect oficial cu atribuții 
de control plenipotențiare.

Competența de control procesual al procurorului de caz operează atât la 
dispunerea, pe durata efectuării nemijlocite, cât și la etapa valorificării rezul-
tatelor măsurilor speciale de investigații. De regulă, controlul este proactiv și 
operează din oficiu.

Potrivit art.1324 alin.(1) din Codul de procedură penală, procurorul care 
conduce sau exercită urmărirea penală pune, prin ordonanță motivată, măsura 
specială de investigații în executarea subdiviziunilor specializate ale autorități-
lor indicate în Legea privind activitatea specială de investigații. 

La etapa controlului a priori procurorul este ținut, de fiecare dată, să apre-
cieze dacă se întrunesc cumulativ condițiile specificate de art.1321 alin.(2) din 
legea procesual penală, în special dacă: a) pe altă cale este imposibilă realizarea 
scopului procesului penal și/sau poate fi prejudiciată considerabil activitatea 
de administrare a probelor; b) există o bănuială rezonabilă cu privire la pregă-
tirea sau săvîrșirea unei infracțiuni grave, deosebit de grave sau excepțional de 
grave, cu excepțiile stabilite de lege; c) acțiunea este necesară și proporțională 
cu restrângerea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Controlul simultan presupune verificarea acțiunilor și actelor ofițerului de 
investigații pe durata efectuării nemijlocite a măsurii speciale de investigații 
și trebuie să fie unul proactiv. În această privință art.1324 alin. alin.(4), (6), (8) 
– (9) din Codul de procedură penală indică expres asupra faptului că, ofițerul 
de investigații care efectuează măsurile speciale de investigații informează pro-
curorul printr-un raport, la finisarea efectuării măsurii speciale de investigații 
sau în termenul stabilit în actul de dispunere, despre rezultatele obținute la 
efectuarea măsurii speciale de investigații. 

Dacă în cadrul examinării raportului se constată că nu sânt respectate con-
dițiile de întindere a efectuării măsurii speciale de investigații sau prin măsura 
dispusă se încalcă disproporționat sau în mod vădit drepturile și interesele le-
gitime ale omului, sau au dispărut motivele care au stat la baza ingerinței, pro-
curorul dispune încetarea măsurii. Procurorul este obligat să dispună încetarea 
măsurii speciale de investigații de îndată ce au dispărut temeiurile și motivele 
care au justificat autorizarea ei, fără dreptul de a dispune reluarea efectuării 
măsurii. În cazul în care temeiurile pentru efectuarea măsurilor speciale de in-
vestigații nu mai există, ofițerul de urmărire penală sau ofițerul de investigații 
propune procurorului încetarea ei imediată.

Constatăm că legiutorul a prevăzut dreptul discreționar al procurorului de 
a determina periodicitatea raportării derulării măsurii investigative dispuse. 
Considerăm rezonabil ca în actul de dispunere procurorul să indice expres in-
tervalele de timp în care ofițerul de investigații prezintă raportul intermediar 
asupra măsurii pe care o efectuează, astfel s-ar realiza o supraveghere efectivă 
continuă a activității speciale de investigații, fiind excluse sau reduse la mini-
mum eventualele erori de procedură, ori fiind preîntâmpinate situațiile de pe-
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riclitare disproporționată, de către organele specializate ale statului în cursul 
urmăririi penale, a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. 

De remarcat că, obligația încetării imediate a măsurii speciale de investigații în 
cazul dispariției temeiurilor care au determinat dispunerea și efectuarea măsurilor 
incumbă atât ofițerului de investigații, cât și ofițerului de urmărire penală. Acești 
doi subiecți procesuali sunt ținuți să informeze imediat propcurorul despre lipsa 
temeiurilor de continuare a măsurii, ultimul, la rândul său, este obligat să emită 
neîntârziat ordonanța de sistare sau încetare a măsurii speciale de investigații. 

Considerăm că adoptarea unui asemenea act de dispoziție a procurorului 
este obligatorie și în cazul efectuării unor măsuri speciale de investigație din 
categoria celor autorizate de către judecătorul de instrucție. Pe acaestă cale, 
controlul simultan proactiv al procurorului ar fi unul eficient, viabil și prompt, 
nefiind necesar de a obține încheierea judecătorului de instrucție pentru înce-
tarea măsurii speciale de investigații autorizate în prealabil. Desigur, în cazul 
în care măsura autorizată de judecătorul de instrucție este încetată de către 
procuror prin ordonanță, din motivul lipsei temeiurilor de efectuare în conti-
nunare sau în caz de încălcare a drepturilor omului, judecătorul de instrucție va 
fi informat despre acest fapt. Ordonanța procurorului este obligatorie pentru 
organele care desfășoară activitatea specială de investigații și acestea vor fi ți-
nute să înceteze de îndată măsurile speciale indicate în actul de încetare.

Supravegherea a posteriori vizează valorificarea rezultatelor activității speciale 
de investigații și aprecierea pertinenței, precum și a caracterului probator al in-
formațiilor administrate prin intermediul măsurilor speciale de investigații. Aceste 
control operează din oficiu în virtutea prevederilor legii procesual penale, respec-
tiv poate fi apreciat ca unul proactiv și se rezumă la confirmarea de către procuror 
a respectării cerințelor legale la desfășurarea activității speciale de investigații.

În acest sens art.1325 alin.(4) – (6) din Codul de procedură penală stipulează 
că, la încetarea măsurii speciale de investigații sau la solicitarea procurorului 
ori a judecătorului de instrucție, ofițerul de investigații care a efectuat măsura 
transmite acestuia procesul-verbal, la care se anexează toate materialele acu-
mulate la efectuarea măsurii speciale de investigații. În cazul în care constată 
că măsura s-a efectuat cu încălcarea vădită a drepturilor și libertăților omului 
sau ofițerul de investigații a acționat cu depășirea prevederilor ordonanței/
încheierii de autorizare, procurorul sau judecătorul de instrucție declară nul 
procesul-verbal și dispune prin ordonanță/încheiere nimicirea imediată a pur-
tătorului material de informații și a materialelor acumulate pe parcursul efec-
tuării măsurii speciale de investigații. În cazul în care constată că prin acțiunile 
întreprinse ofițerul de investigații a încălcat vădit drepturile și libertățile omu-
lui, procurorul sau judecătorul de instrucție declară nule măsurile întreprinse 
și sesizează autoritățile competente. La examinarea legalității efectuării măsu-
rii speciale de investigații, procurorul sau judecătorul de instrucție examinează 
modul de înfăptuire a măsurii, respectarea condițiilor și temeiurilor în baza 
cărora s-a dispus măsura specială de investigație.



162

Scopul supravegherii exercitate de procuror este de a garanta, în același 
timp, atât realizarea scopului procesului penal, ca vizând tragerea la răspunde-
re penală a tuturor infractorilor (principiul legalității acuzării), cât și respecta-
rea drepturilor persoanei acuzate [10, p.842].

Controlul a posteriori reactiv al procurorului devine operant în ordinea 
procedurii prevăzute de art.298 din Codul de procedură penală, atunci când 
împotriva acțiunilor, inacțiunilor și actelor organului care exercită activitatea 
specială de investigație este înaintată plângere de către bănuit, învinuit, repre-
zentantul lor legal, apărător, partea vătămată, partea civilă, partea civilmente 
responsabilă și reprezentanții acestora, precum și de către alte persoane ale 
căror drepturi și interese legitime au fost lezate de aceste organe.

Atribuțiile de control al tehnicilor speciale de supraveghere sau cerectare cu 
care a fost învestit procurorul ierarhic superior devin operante, de regulă, din 
momentul în care acesta a fost sesizat prin plângere sau cerere despre încălca-
rea admisă de către procurorul de caz sau de către organul de urmărire penală 
sau special de investigații, în situația în care persoana nu este satisfăcută de 
soluția oferită de procurorul ierarhic inferior pe marginea plângerii, ori nu a 
primit răspuns. Astfel, putem vorbi despre competența de control simultan și 
control a posteriori reactiv al procurorului ierarhic superior. Cu toate acestea, 
în virtutea poziției ierarhice, procurorul-șef are dreptul de a verifica din oficiu 
actele și acțiunile procurorului din subordine procesuală, pe cale de consecință 
pot fi supuse verificării și acțiunile organului special de investigații.

Art.531 alin.(2), lit.a) și d) din Codul de procedură penală prevedeă că, procu-
rorul ierarhic superior, pe lângă atribuțiile prevăzute la art. 52 alin. (1), în cadrul 
urmăririi penale realizează următoarele atribuții pentru exercitarea controlului 
ierarhic: poate cere de la procurorii ierarhic inferiori, pentru control, dosare pe-
nale, documente, acte procedurale, materiale și alte date cu privire la infracțiunile 
săvârșite și la persoanele identificate în cauzele penale în care exercită controlul; 
anulează, total ori parțial, modifică sau completează, prin ordonanță motivată, 
actele procurorilor ierarhic inferiori și ale ofițerilor de urmărire penală. 

Potrivit art.1325 alin.(6) din Codul de procedură penală, în cazul în care con-
stată că prin acțiunile întreprinse ofițerul de investigații a încălcat vădit drep-
turile și libertățile omului, procurorul sau judecătorul de instrucție declară 
nule măsurile întreprinse și sesizează autoritățile competente. Ordonanța pro-
curorului se atacă la procurorul ierarhic superior. În temeiul acestei prevederi 
normative ofițerul de investigații poate contesta actul de dispoziție al procuro-
rului prin care au fost declarate nule măsurile speciale întreprinse, supunân-
du-l controlului ierarhic de legalitate.

Ţinem să punem în evidență lacuna legislativă existentă actualmente în legea pro-
cesual penală, în special a normei care ar oferi ofițerului de investigații posibilitatea 
contestării indicațiilor scrise ale ofițerului de urmărire penală sau ale procurorului. 
Ori, acest drept rezultă exclusiv din prevederile art.12 alin.(3) a Legii 59/2012 con-
form cărora, ofițerul de investigații are dreptul să refuze executarea indicațiilor scrise 
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ale procurorului, ale ofițerului de urmărire penală dacă acestea sânt ilegale sau dacă 
există circumstanțe reale ce pun în pericol viața și sănătatea ofițerului. Refuzul de a 
executa indicațiile scrise se adresează procurorului ierarhic superior.

Mai mult decât atât, lipsa prevederilor exprese în Codul de procedură pena-
lă, care ar reglementa statutul ofițerului de investigații, conducătorului organu-
lui împuternicit cu desfășurarea activității speciale de investigații, drepturile, 
obligațiile și comptența acestora, așa cum ele sunt prevăzute de legea specială, 
creează dificultăți din perspectivă procesuală. Or, potrivit prevederilor art.2 
alin.(4) din Cod, normele juridice cu caracter procesual din alte legi naționale 
pot fi aplicate numai cu condiția includerii lor în cod.

Abordând conținutul și întinderea controlului procesual asupra activității spe-
ciale de investigații exercitat de către judecătorul de instrucție  vom remarca că 
acesta devine operant în momentul autorizării uneia dintre măsurile speciale de 
investigații prevăzute de art.1322 alin.(1), pct.1) din Codul de procedură penală. 
Lista măsurilor este exhaustivă și, în virtutea carcaterului intruziv sporit al aces-
tora în sfera drepturilor și libertăților omului, pentru dispunerea și efectuarea lor 
este necesară încheierea de autorizare a judecătorul de instrucție.

Judecătorul de instrucție se expune prin încheiere de autorizare doar la de-
mersul motivat al procurorului, care în sine reprezintă și un act de sesizare al 
instanței. La etapa autorizării măsurii judecătorul realizează un control a priori 
reactiv analizând argumentele bazate pe probe ale procurorului, verifică și se ex-
pune asupra perioadei solicitate pentru care măsura urmează să fie autorizată. 

De asemenea, există și un control specific de legalitate exercitat de judecă-
torul de instrucție în cazul în care măsura, din rândul celor prevăzute la art. 
1322alin. (1) pct. 1) CPP, a fost autorizată exclusiv în baza ordonanței motiva-
te a procurorului în cazurile infracțiunilor flagrante, precum și atunci când au 
existat circumstanțe ce nu permit amânare, iar încheierea nu a putut fi obținută 
fără existența unui risc esențial de întârziere care putea conduce la pierderea 
informațiilor probatorii sau pune în pericolul imediat securitatea persoanelor. 
Această formă de control este una reactivă a posteriori, judecătorul de instruc-
ție urmând să fie informat, în termen de 24 de ore, despre efectuarea acestor 
măsuri, prezentându-i-se, de către procuror, toate materialele în care este ar-
gumentată necesitatea efectuării măsurilor speciale de investigații. Dacă sânt 
temeiuri suficiente, judecătorul de instrucție, prin încheiere motivată, poate 
confirma legalitatea efectuării acestor măsuri sau le declară nule.

În situația în care a avut loc o autorizare ordinară a măsurii de către jude-
cătorul de instrucție, procurorul, de fiecare dată, va fi ținut să prezinte la fi-
nele perioadei de autorizare, dacă altfel nu este specficat în încheierea jude-
cătorească, rezultatele măsurii dispuse pentru controlul respectării cerințelor 
legale. Procurorul, în demersul său, inclusiv se va expune privitor la pertinența 
informațiilor obținute asupra obiectului probațiunii și dacă persoana supusă 
măsurii va fi informată despre măsurile dispuse în privința sa, ori dreptul la 
informare urmează să fie amânat din considerente tactice. 
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Indiferent de etapa la care intervine judecătorul de instrucție pentru exerci-
tarea comptențelor de control, acest subiect procesual nu acționează din oficiu, 
realizând supravegherea activității speciale de investigații într-o formă medi-
ată de către procurorul responsabil de exercitarea, sau conducerea urmăririi 
penale sau acționează la sesizarea persoanei care pretinde că de către organul 
de urmărire penală, organul special de investigații sau procuror i s-a adus atin-
gere drepturilor și intereselor sale legitime, în ordinea procedurii prevăzute de 
art.313 din Codul de procedură penală.

Potrivit prevederilor art.305 alin.(7) și (4) din Codul de procedură penală, după 
efectuarea controlului temeiniciei demersului, judecătorul de instrucție, prin în-
cheiere, autorizează efectuarea acțiunii de urmărire penală ori a măsurii speciale 
de investigații ori aplicarea măsurilor procesuale de constrângere, sau respinge 
demersul. Încheierea judecătorului de instrucție poate fi contestată cu recurs la 
curtea de apel. Din conținutul regulatoriu al acestei norme rezultă competența de 
control a priori reactivă a instanței de recurs, care substituie judecătorul de instruc-
ție și se poate expune pe marginea demersului de autorizare a măsurii speciale de 
investigație care a fost respinsă de judecătorul de instrucție. Instanța de recurs va 
examina temeinicia și legalitatea încheierii de respingere, va analiza argumentele 
procurorului și baza probatorie pe care și-a întemeiat demersul de autorizare, iar 
prin decizie poate admite recursul cu casarea încheierii atacate și autorizare măsu-
rii speciale de investigații, sau va respinge recursul ca fiind neîntemeiat.

În încheierea prezentei cerecetări care, de altfel, nu și-a ropus epuizarea su-
biectului privitor la conținutul și întinderea controlului procesual asupra teh-
nicilor speciale de supraveghere sau cercetare, dar în mod prioritar a urmărit 
suscitarea interesului științific pe marginea problemelor reliefate, concluzionăm 
că interferența și dimensiunile controlului procesual în sfera activității speciale 
de investigații este un subiect complex cu impact practic direct, cadrul normativ 
urmând a fi ajustat rigorilor de claritate, accesibilitate și previzibilitate a Legii, 
acționând centripet drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.
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International regulations in the field of fight against corruption require Member States, including 
the Republic of Moldova, to counteract every act of corruption and related ones, emphasizing the 
negative effects generated by corruption. Corruption is seen as a phenomenon that undermines state 
security. In any of its manifestations, it affects the development of key social areas.

The scope of corruption is quite wide, and the mechanisms to combat it, in some cases, can 
go beyond the legal framework to the limit or even directly affect fundamental human rights 
and freedoms.

For some time now, a national phenomenon called the provocation of crime has been debated 
in national and international jurisprudence, a phenomenon that affects not only human rights 
and freedoms but also the general image of justice and the process of achieving it.

The issue of the provocation of the crime must be treated with care in order to exclude, on 
the one hand, the practices that would lead to the determination by the agents of the personal 
state or by the persons under their control of committing other crimes by other persons, this 
being a serious violation of human rights, and, on the other hand, the practices of mistreating 
situations as having elements of provocation.

Keywords: act of corruption, human rights, state, counteract, reedom.

Contracararea fenomenului corupției a devenit o preocupare principală a 
comunității internaționale. Îngrijorările statelor aferente fenomenului menți-
onat sunt materializate în norme juridice internaționale inclusiv în Convenția 
Națiunilor Unite împotriva corupției și în Convenția penală privind corupția. 

Reglementările internaționale în domeniu impun statelor membre, inclusiv 
și Republicii Moldova contracararea fiecărui act de corupție și a celor conexe 
apreciind efectele negative generate de corupție. Corupția este privită ca fiind 
un fenomen care subminează securitatea statului [1] și, în oricare din manifes-
tările sale, aceasta afectează dezvoltarea domeniilor sociale principale. 

Legiuitorul național a determinat, în art. 44 din Legea integrității, exhaustiv 
actele ce urmează a fi considerate ca fiind infracțiuni de corupție după cum 
urmează: coruperea activă; darea de mită; coruperea alegătorilor; coruperea 
pasivă; luarea de mită; primirea unei remunerații ilicite pentru îndeplinirea lu-
crărilor legate de deservirea populației; traficul de influență; manipularea unui 
eveniment; pariurile aranjate; finanțarea ilegală a partidelor politice sau a cam-
paniilor electorale, încălcarea modului de gestionare a mijloacelor financiare 
ale partidelor politice sau ale fondurilor electorale; delapidarea patrimoniului 
public; delapidarea mijloacelor din fondurile externe; utilizarea contrar desti-
nației a mijloacelor din împrumuturile interne sau fondurile externe.
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De asemenea, potrivit art.45. din aceiași lege sînt infracțiuni următoarele 
acte conexe actelor de corupție, care au fost săvîrșite împreună sau în legătură 
directă cu un act de corupție: exercitarea atribuțiilor de serviciu în sectorul 
public în situație de conflict de interese; exercitarea atribuțiilor de serviciu în 
sectorul privat în situație de conflict de interese; abuzul de putere sau abuzul 
de serviciu în sectorul public; abuzul de serviciu în sectorul privat; excesul de 
putere sau depășirea atribuțiilor de serviciu; neglijența în serviciu; falsificarea 
rezultatelor votării; obținerea frauduloasă a mijloacelor din fonduri externe; 
falsul în acte publice; falsul în documente contabile; tăinuirea averii și a inte-
reselor personale de către declaranții din sectorul public; tăinuirea averii și a 
intereselor personale de către declaranții din sectorul privat; îmbogățirea ili-
cită; încălcarea regimului de confidențialitate a informațiilor din declarațiile 
de avere și interese personale; încălcarea regulilor de creditare, a politicilor 
de acordare a împrumuturilor sau a regulilor de acordare a despăgubirii/in-
demnizației de asigurare; gestiunea defectuoasă sau frauduloasă a băncii; ob-
strucționarea supravegherii bancare [2]. În sensul Legii enunțate urmează a 
fi considerate ca fiind conexe actelor de corupție orice alte infracțiuni și/sau 
contravenții săvîrșite împreună sau în legătură directă cu un act de corupție.

După cum observăm sfera manifestărilor corupției este destul de largă, iar 
mecanismele de combatere ale acestora, în unele cazuri, pot depăși cadrul legal 
fiind la limită sau chiar afectînd direct drepturile și libertățile fundamentale ale 
omului. Deja de mai mult timp, în jurisprudența națională, precum și internați-
onală este dezbătut un fenomen juridic numit provocarea infracțiunii, fenomen 
ce afectează nu doar drepturile și libertățile omului ci și imaginea generală a 
justiției și a procesului de realizare a acesteia. 

Provocarea infracțiunii presupune concursul activ al autorităților de inves-
tigație și acțiuni deliberate ce au drept consecință comiterea infracțiunii sau 
facilitarea săvîrșirii acesteia.

Efectele și consecințele principale ale provocării infracțiunii sunt:
Provocarea face ca procesul penal să fie inechitabil per ansamblu. 
CtEDO a apreciat în repetate rînduri că provocarea de către agenții statului 

a unei infracțiunii face ca procesul să fie inechitabil din start în coraport cu cel 
provocat [3].

Logica generală este că statul nu comite infracțiunii, or statul, sau autori-
tățile statului nu pot fi subiecți al unei infracțiuni. În unele cazuri însăși fap-
ta de provocare a unei infracțiuni reprezintă o infracțiune. În cazuri obișnuite 
cel care provoacă comiterea unei infracțiuni, fără să realizeze nemijlocit latura 
obiectivă a infracțiunii, este un instigator.

Potrivit prevederilor art.42 alin.(3) din Codul penal instigator este persoana 
care, prin orice metode, determină o altă persoană să săvîrșească o infracțiune. În 
acest context, suntem în situația provocării infracțiunii atunci cînd însăși fapta in-
fracțională este ”construită” de către agenții statului sau de către persoanele care 
acționează la cererea sau sub controlul acestora, fără știrea potențialului făptuitor.
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Urmează să înțelegem că, din punct de vedere subiectiv, în mod firesc, ideea 
de a comite o faptă infracțională apare în mintea făptuitorului, acesta inițiind 
comiterea faptei și asumîndu-și responsabilitatea asupra consecințelor ei, al-
tfel spus avînd voința de a comite fapta de corupție și planificînd acțiunile ulte-
rioare în vederea atingerii scopului scontat.

Provocarea dă naștere unei infracțiuni care nu ar fi avut loc (nu s-ar fi con-
sumat) fără concursul statului. După cum am explicat mai sus, este natural a 
considera că statul nu poate comite infracțiuni, or comiterea de către stat a 
unei infracțiuni este contrară principiilor statului de drept. Atunci cînd agenții 
statului provoacă comiterea unei infracțiuni, de facto, aceștia creează o faptă 
penală care nu s-ar fi produs în mod natural.

Infracțiunile de corupție reprezintă componențe formale, adică pentru con-
sumarea faptei nu este necesară survenirea unor consecințe materiale, faptele 
de corupție consumîndu-se din momentul pretinderii, acceptării sau primirii 
ori din momentul promisiunii, oferirii sau dării de foloase necuvenite.  

Provocarea infracțiunii îmbracă forma unui abuz penal sau, după caz, con-
travențional.

După cum am menționat, statului nu îi poate fi imputată responsa bilitatea 
penală în comiterea unei fapte penale din considerentul că acesta nu este su-
biect al infracțiunii sau al contravenției. 

Art.21 din Codul penal, care definește și enumeră subiecții infracțiunii, stabileș-
te expres că pot fi subiecți ai infracțiunii persoanele juridice cu excepția autorități-
lor publice. Cu toate acestea, pot fi subiecți ai infracțiunii, agenții statului, în calitate 
de persoane fizice în situația în care este dovedită provocarea de către ei a unei in-
fracțiuni, în cazul de față a unei infracțiuni de corupție sau conexe celei de corupție.

Provocând comiterea unei infracțiuni agenții statului comit, de fapt, un abuz 
de serviciu sau chiar o infracțiune de corupție atunci cînd acțiunile acestora 
sunt motivate, la rîndul lor, de promisiunea unei remunerații ilicite pentru re-
alizarea acestei provocări. Acest fapt face ca constatarea existenței provocării 
să fie una temeinică și probate, or o sentință de achitare din motiv că fapta de 
corupție a fost provocată poate sta la baza intentării unui process penal în pri-
vința agenților statului.

În continuarea celor menționate, este util ca instanțele de judecată, la exami-
narea unui caz de corupție sau conex unui caz de corupție să aibă o certitudinea 
și nu presupunerea existenței unei provocări, ori constatarea eronată a provo-
cării poate crea repecursiuni serioase în situația persoanelor care au investigat 
fapta. Spre exemplu, o persoană publică, acuzată de comiterea unei infracțiuni 
de corupție este achitată pe motiv de provocare de către agenții statului a in-
fracțiunii de corupție, sentința rămînînd definitive.

Constatările instanței de judecată cu privire la provocarea infracțiunii sunt 
preluate de către organul de urmărire penală pentru intentarea unui proces 
penal împotriva agenților statului pentru comiterea faptei de abuz de serviciu, 
iar cauza penală expediată în instanța de judecată pentru examinare în fond.
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Astfel, în ipoteza în care și agenții statului vor fi achitați în mod definitiv din 
motivul lipsei faptului infracțiunii, vaq fi constatat contrariul, adică lipsa unei 
provocări, cee ace va da naștere unei situații în care două hotărîri judecătorești 
nu se pot împăca, adică se exclude reciproc, situația care va da posibilitatea 
revizuirii procesului initial. Riscul unei asemenea situații este generarea unui 
cerc vicios și denaturarea procesului de înfăptuire a justiției.

Cauzele penale în care se pretinde că inculpatul ar fi fost instigat la comite-
rea unei infracțiuni, merită o atenție sporită din partea instanțelor de judecată 
la instrumentarea acestora, prin alte cuvinte chestiunea provocării trebuie ana-
lizată minuțios sub prisma jurisprudenței CtEDO, cu indicarea directă și con-
cretă asupra metodei de instigare și faptelor cărora aceasta se circumscrie [4].

În materia provocării, CtEDO a făcut referire la doctrina ,,caracterului pasiv” 
al activității pe care trebuie să o desfășoare în această materie agenții statului, 
potrivit căreia activitatea agenților statului nu poate fi considerată provocare 
dacă: a) există o suspiciune rezonabilă că o persoană participă la infracțiune 
sau pregătește săvîrșirea unei infracțiuni; b) activitatea polițiștilor sau a cola-
boratorilor acestora a fost autorizată în condițiile legii; c) agenții statului sau 
colaboratorii acestora nu au făcut alt ceva decât să ofere suspectului o ocazie 
obișnuită (care nu are caracter excepțional) de a comite o infracțiune [4].

Provocarea nu face ca scopul procesului penal să fie realizat, deoarece aceas-
ta generează pornirea artificială a unui proces penal.

În fapt provocarea duce la crearea artificială a unui caz de corupție prin ge-
nerarea unei situații în care potențialului făptuitor i se creează premise în a lua 
decizia de a accepta și primi un folos necuvenit fără ca acesta să aibă propria 
deliberare în a realiza un plan infracțional.

Provocarea infracțiunii urmează a fi deosebită de ”înscenarea” unui fapt in-
fracțional, ultima avînd un caracter vădit și excluzînd în totalitate participarea 
făptuitorului la comiterea unui act corupțional. De altă parte, provocarea in-
fracțiunii presupune aportul activ al agenților statului în a determina făptuito-
rul să realizeze latura obiectivă a infracțiunii sau facilitarea realizării acesteia. 
În mod practic aceasta poate fi realizat de la ”implantarea” activă a ideii de a 
comite actul de corupție sau a abuzului în sine pînă la insistența activă de a 
comite infracțiunea.

Practica CtEDO descrie numeroase cazuri în care agenții statului au depă-
șit limita unei investigații pasive, provocînd comiterea infracțiunii și, respectiv, 
condamnarea statului pentru încălcarea art.6 din Convenție. În mod special, 
provocarea duce la încălcarea dreptului la un proces echitabil și, nemijlocit, a 
dreptului la apărare.

Republica Moldova a fost condamnată pentru faptul provocării de către 
agenții statului a infracțiunii, una dintre cele mai relevante spețe fiind cauza 
Sandu c.Moldovei [5]. În speță o persoană (C) s-a adresat reclamantului, care 
activa în calitate de medic veterinar, în vederea vaccinării unui cîine și eliberării 
unui certificat pentru a călători peste hotare cu cîinele său. Potrivit lui C, recla-
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mantul ar fi pretins 1000 lei pentru a urgenta procedurile ce vizează elibearea 
documentelor necesare. În aceiași zi C a depus un act de sesizare la CP sect. Rîș-
cani (chiar dacă locul faptei era în sect. Botanica, iar aceasta era de competența 
CCCEC), fiind pornită urmărirea penală pe faptul coruperii pasive. Ulterior, C 
i-a trasmis reclamantului 400, iar ultimul a semnat documentele solicitate. Re-
clamanul a fost percheziționat ulterior, fiind depistați banii transmiși. Curtea a 
constatat că a existat o încălcare a art.6 par.1. al Conenției reținînd neconcor-
danțe dintre versiunea denunțătorului și probele administrate. Pentru a ajunge 
la această concluzie, au fost relevate mai multe circumstanțe concurente. 

Astfel, au fost depistate neconcordanțe în declarațiile denunțătorului (la ur-
mărirea penală acesta a indicat că cîinele său este de rasă chaterier cu vîrsta 
de 6 luni, fiind audiat în instanța de judecată a indicat că de fapt cîinele era de 
rasă pitbul, iar pașaportul prezentat era de fapt al unui cîine cu vîrsta de perste 
2 ani, decedat, de rasă cocher spanieli englez, care nici nu i-a aparținut). La fel, 
denunțătorul a refuzat să comunice unele circumstanțe (a refuzat să declare pe 
cine vroia să viziteze atunci cînd a spus că intenționa să plece peste hotare la 
niște prieteni și să ia și cîinele). 

Curtea a considerat că instanțele judecătorești naționale au omis să apre-
cieze corespunzător dacă acțiunile lui C., care a acționat din partea poliției, au 
avut efectul de a-l provoca pe reclamant la săvîrșirea infracțiunii pentru ce a 
fost ulterior condamnat sau dacă au existat careva indicii că infracțiunea ar fi 
fost comisă fără această provocare [5].

Speța în cauză a relevat lipsa unei investigații inițiale eficiente exprimate 
prin omisiunea de a verifica într-un mod minuțios informațiile denunțătorului 
reflectate în actul de sesizare.

Iată de ce, la momentul primirii informației primare despre comiterea faptei 
de corupție, investigatorul trebuie să stabilească în mod obligatoriu următoa-
rele: 

Datele personale ale persoanei care a sesizat organul de urmărire penală, 
procurorul despre actul de corupție, modul de viață, relațiile cu coruptul/coru-
pătorul (calitatea subiectului).

Cine este persoana coruptului/corupătorului, unde acesta lucrează, ce tre-
buie să facă sau să nu facă, ori ce trebuie să întîrzie sau să grăbească.

Cînd a avut loc actul de corupție.
Care este natura favorurilor pretinse, acceptate primite sau extorcate/ pro-

mise, oferite sau date.
Au fost aceste bunuri, bani, servicii transmise, dacă nu atunci cînd va avea 

loc transmiterea, este sau nu condiționat timpul și locul, transmiterii, este sau 
nu condiționată modalitatea transmiterii.

Dacă există și alți participanți la comiterea infracțiunii.
Dacă petentul deține probe ce ar dovedi alegațiile expuse în actul de sesizare.
Dacă există dubii privind colaborarea petentului cu autorități publice pînă la 

momentul pretinderii/promisiunii. 
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Stabilirea acestor circumstanțe va putea evita tratarea investigației ca fiind 
un act de provocare și va exclude dubiile persoanelor terțe, precum și a părții 
apărării asupra obiectivității investigației.

În altă ordine de idei, practica CtEDO relevă și situații în care ideea comiterii 
faptei de corupție a fost ”implantată” în mod insistent de către agenții statului 
care s-au comportat ca niște agenți provocatori, determinînd persoana să in-
tenționeze acceptarea și primirea foloaselor necuvenite, chiar dacă ultimul a 
refuzat inițial realizarea actului de corupție.[6]

În această speță, angajați din cadrul unei subdivizuni din cadrul organelor 
afacerilor interne din Lituania (STT) specializate în combaterea actelor de co-
rupție l-au abordat pe reclamant, care activa în calitate de procuror, pentru ca 
acesta să asigure achitarea în instanța de judecată a unei persoane terțe. Angaja-
tul STT s-a prezentat reclamantului prin intermediul unei cunoștine apropiate a 
ultimului, ca fiind o persoană fizică. Între aceștia au avut loc mai multe discuții, 
în care angajatul STT îi propunea reclamantului 3000 dolari. Guvernul a susținut 
că angajatul STT și persoana cunuscută reclamantului au purtat discuțiile privind 
oferirea mitei din prorpie inițiativă. Ulterior, cînd reclamantul a căzut de acord să 
primească cei 3000 dolari, autoritățile publice au autorizat simularea comporta-
mentului corupt, iar în cadrul acestei măsuri reclamantul a primit banii. Ultimul 
a recunoscut în instanță că a primit banii (în două tranșe 1500 și 1000 dolari) 
pentru a efectua acțiuni în exercitarea atribuțiilor sale, însă doar la insistențele 
agenților publici, după mai multe discuții, considerînd că a fost provocat. 

La fel, instanța a refuzat să audieze persoanele care au insistat ca reclaman-
tul să primească banii, considerînd audierea lor irelevantă.  Curtea a stabilit că 
inițial în privința reclamantului nu existau indicii că acesta ar fi comis anterior 
alte infracțiuni, inclusiv de corupție. La fel, Curtea a remarcat că din descifrările 
comunicărilor telefonice inițiatorul tuturor întînlnirilor au fost agenții publici, 
iar în cadrul acestora îl instigau pe reclamant să comită infracțiunea. 

Aceste circumstanțe au determinat Curtea să constate că agenții publici au 
depășit limitele unei investigații pasive. În continuare Curtea a remarcat că 
autoritățile naționale nu au investigat în mod corespunzător afirmațiile recla-
mantului referitoare la provocare și nu au încercat să stabilească rolul poliției 
în comiterea infracțiunii de către reclamant [6].

Un alt aspect reliefat în hotărîrile CtEDO este cel al rolului persoanelor care 
acționează din numele sau la cererea agenților statului, determinînd provoca-
rea comiterii infracțiunii de către făptuitor.

În acest sens, CtEDO, iar ulterior și instanțele naționale, au scos în evidență 
unele aspecte ce țin de calitatea colaboratorului confidențial sau al denunțăto-
rului de profesie (ultimul un termen utilizat preponderent în practica națională).

Legislația națională și anume art.15 din Legea nr.59 din 29.03.2012 privind 
activitatea specială de investigații definește colaboratorii confidențiali ca fiind 
” persoane care, printr-un acord scris sau verbal, se obligă să ofere ofițerului de 
investigații informații, să participe la pregătirea și efectuarea măsurilor speciale 
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de investigații, precum și să contribuie într-un alt mod, neinterzis de lege, la acti-
vitățile speciale de investigații”[7]. 

Aceste prevederi nu permit colaboratorului confidențial să se antreneze în 
acțiuni de provocare a unei infracțiuni. De altă parte orice acțiuni de provocare 
întreprinse de către colaboratorul confidențial vor fi tratate drept acțiuni reali-
zate din numele statului și sub controlul agenților săi.

La rîndul său, sintagma ”denunțător de profesie” nu își regăsește o definiție 
în legislația națională și nici în practica CtEDO, fiind mai degrabă o noțiune ope-
rată la nivel național în procesele penal autohtone de către unii apărători. Ca și 
poziție de apărare, în special în cauzele penale ce vizează infracțiuni de corupție, 
apărătorii identifică colaboratorii confidențiali ca fiind ”denunțători de profesie”, 
în situația în care una și aceiași persoană este autor al mai multor denunțuri pe 
cauze diferite în privința unor persoane diferite și în circumstanțe diferite.

Un indiciu al calității de ”denunțător de profesie” este prezentată colabora-
rea unei persoane fizice cu unul și același ofițer de investigații sau cu același 
grup de ofițeri de investigații în vederea documentării unor cazuri de corupție 
ce nu au o legătură între ele.

Faptul că legea dînd definiția colaboratorului confidențial ca fiind o persoa-
nă ce poate da un acord verbal pentru colaborare la fel este prezentat ca un in-
diciu serios că orice persoană ce își dă acordul unui ofițer de investigații să co-
laboreze pentru descoperirea unei infracțiuni este un ”denunțător de profesie”.

Suntem de părerea că tratarea categorică a acestor chestiuni nu este tocmai 
corectă, însă trebuie să recunoaștem că aceste aprecieri sunt rezultat al unor 
lacune în legislație și anume a faptului posibilității existenței acordului verbal. 
Acest fapt permite interpretări largi și atribuirea calității de colaborator con-
fidențial sau ”denunțător de profesie” unui cerc nedeterminat de persoane ce 
denunță un act de corupție sau a unui act conex celui de corupție, spre exemplu 
a unui abuz de putere. 

În consecință, probele acumulate ca rezultat al unui denunț, în special făcut 
de către o persoană care anterior a mai denunțat acte de corupție sau conexe, să 
aibă un caracter îndoielnic în fața instanței de judecată și să fie declarate nule.

Legiuitorul a instituit în art. 94 din Codul de procedură penală prevederi catego-
rice, sub formă de interdicții ce țin de utilizarea probelor obținute prin provocare.

Astfel, norma invocată stabilește că în procesul penal nu pot fi admise ca 
probe și, prin urmare, se exclud din dosar, nu pot fi prezentate în instanța de 
judecată și nu pot fi puse la baza sentinței sau a altor hotărîri judecătorești da-
tele care au fost obținute prin provocarea, facilitarea sau încurajarea persoanei 
la savîrșirea infracțiunii.

Legiuitorul a lăsat la convingerea procurorului, la prima etapă, aprecierea 
dacă o probă este sau nu obținută prin provocare, acesta fiind obligat să exclu-
dă din dosar orice mijloc de probă care este obținut prin provocare.

Totuși, coraportînd prevederile naționale cu cerințele stabilite în hotărîri-
le și deciziile CtEDO, această prevedere se referă, nai degrabă, la provocarea 
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probelor sau provocarea unei etape a activități infracționale și nu a faptei în în-
tregime, din motivul că provocarea faptei în întregime duce la inechitabilitatea 
întregului proces și declararea nulă a tuturor probelor. 

În cadrul unui proces penal statului îi revine sarcina  de a demonstra prin pro-
be și argumente concludente inexistența unei provocări la comiterea infracțiunii.

Totuși aceasta nu înseamnă că apărarea poate pune în sarcina părții acuzării 
sau instanței de judecată  stabilirea unor indici iluzorii de provocare bazate pe 
susțineri și versiuni neverosimile.

Prin alte cuvinte, apărarea trebuie să aducă argumente verosimile că a exis-
tat faptul provocării făptuitorului de comite fapta infracțională, că această pro-
vocare a fost realizată de către agenții statului sau persoanelor care au acționat 
la comanda acestora și că această provocare a făcut ca procesul penal în privin-
ța făptuitorului să fie inechitabil din start.

Aceasta înseamnă că autoritățile de drept urmează să atragă o atenție spo-
rită argumentelor părții apărării în partea ce ține de provocarea infracțiunii.

Menționăm că nu pot fi tratate ca acțiuni de provocare a infracțiunii faptele 
denunțătorului efectuate sub controlul agenților statului îndreptate pentru a 
verifica existența faptului pretinderii.

Codul de procedură penală a instituit o măsură specială de investigații în 
acest sens în vederea controlului transmiterii banilor pretinși, promiși sau ex-
torcați la art. 135.

Astfel, alineatul 3 al normei enunțate stabilește expres că ” acțiunile de trans-
mitere sau primire sub control a banilor, serviciilor ori a altor valori materiale 
sau nemateriale pretinse, acceptate, extorcate sau oferite, deși cad formal sub 
incidența infracțiunii, în mod separat nu constituie infracțiune și se realizează 
doar în scop de identificare a intențiilor și de verificare a sesizării cu privire la 
săvîrșirea infracțiunii care a început pînă la sau în afara implicării organelor”.

CtEDO nu califică o astfel de situația ca exprimînd un rol activ al organelor 
statului la investigarea infracțiunii, or în acest caz agenții statului investighează 
o infracțiune deja comisă. Sarcina pusă în fața organelor de investigație este de 
a nu avea un rol determinant la realizarea laturii obiective.

Spre exemplu în cauza Miliniene vs. Lituania, Curtea nu a putut identifica 
acțiuni de provocare din partea agenților statului și nici din partea denunțăto-
rului în coraport cu subiectul investigației care era judecător de profesie.

În speță o persoană privată a depus un act de sesizare în care a denunțat ac-
țiunile unui judecător (reclamantul) care ar fi pretins de la denunțător 10 500 
dolari pentru sine, pentru a emite o soluție favorabilă într-o cauză civilă. Poliția 
a oferit denunțătorului atît banii, cît și tehnica de înregistrare a comunicărilor. 
Reclamantul a invocat că a fost provocat să comită această infracțiune și că a 
existat o încălcare a art.6 par.1 din Convenție.

Curtea în unanimitate a respins cererea reclamantului, constatînd că nu a 
avut loc o violare a art.6 din Convenție. Curtea a reținut că nu a existat nici o 
dovadă că reclamantul a comis infracțiuni în prealabil, în special infracțiunile 
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legate de corupție. Cu toate acestea, inițiativa în cauză a fost luată de către de-
nunțător, o persoană particulară, care, atunci când a înțeles că reclamantul ar 
cere mită pentru a ajunge la un rezultat favorabil în cazul său, sa plâns la poliție. 
Cu toate acestea, Curtea nu a constatat că rolul poliției ar fi fost abuziv, având în 
vedere obligația de a verifica plângeri penale și importanța dejucării efectului 
coroziv al corupției judiciare asupra statului de drept într-o societate demo-
cratică. La fel Curtea nu a constatat că rolul poliției a fost factorul determinant. 
Factorul determinant a fost comportamentul denunțătorului și solicitantului. 
În acest sens, Curtea a admis că, în echilibru, poliția poate spune că „s-a alătu-
rat” la activitatea criminală, mai degrabă decât să o fi inițiat. Acțiunile poliției 
au rămas, astfel, în limitele muncii sub acoperire, mai degrabă decât cea a agen-
ților provocatori în posibila încălcare a articolului 6 § 1 din Convenție. 

Curtea a mai constatat că au existat motive clare pentru a începe ancheta 
după ce denunțătorul a contactat poliția. S-a stabilit că, denunțătorul nu avea 
nicio relație specială cu solicitantul, din care se poate deduce că nu avea nici 
un motiv ascuns în denunțarea reclamantului. Simularea comportamentului 
infracțional a fost inițiată și pusă în acțiune în mod legal. Mai mult, a fost su-
pravegheată în mod adecvat de către organul de urmărire penală, chiar dacă 
supravegherea instanței ar fi fost mai potrivit pentru un astfel de sistem voalat 
de investigare [8].

Înscenarea infracțiunii, la rîndul său, chiar dacă ar putea să aibă un caracter 
banal, în cazul infracțiunilor de corupție se exprimă prin acțiuni concrete și 
deliberate ale agenților statului ce au drept consecință nu doar crearea faptului 
ci și a probelor, inclusiv a celor derivate ce dovedesc aparent vinovăția poten-
țialului făptuitor.

În cazul înscenării, în mod practic, toate acțiunile agenților statului consti-
tuie o activitate penală, or acestea sunt îndreptate nu spre crearea unor cir-
cumstanțe ce ar determina voința persoanei de a comite, aparent, un act de 
corupție sau unul conex, ci de modelare fictivă a unei fapte, inclusiv prin fals de 
probe, faptă care duce la acuzarea persoanei asupra unei fapte pe care aceasta 
de facto nu a comis-o.

Este util de a aprecia că utilizarea tehnicilor investigației sub acoperire la fel 
pot fi considerate ca constituind un act de provocare sau facilitare a infracțiunii.

În opinia noastră legislația procesuală actuală nu este suficient de clară și 
eficientă în partea ce ține de aplicarea investigației sub acoperire, generînd atît 
lacune de ordin procesual, cît și inconveniente ce țin de aplicarea acestei mă-
suri speciale de investigații (cu toate că suntem de părerea că aceasta nu este 
o măsură specială de investigații ci un procedeu special probatoriu mult mai 
complex) și obținerea rezultatelor pentru care această procedură a fost creată.

Cu toate acestea nu poate fi neglijat faptul că în lupta cu criminalitatea or-
ganizată utilizarea investigatorilor sub acoperire este foarte eficientă, mai ales 
în situația în  care aceasta este completată prin punerea în aplicare a altor mă-
suri/metode speciale de investigații.
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În acest sens considerăm că urmează a  fi remarcate următoarele defecte ale 
acestei proceduri prevăzute de codul de procedură penală.

Principala chestiune ce urmează a fi pusă în discuție, în opinia noastră este 
că  legiuitorul nu a expus suficient de clar problema privind divulgarea identi-
tății investigatorului sub acoperire și nici a statutului acestuia.

Astfel identitatea investigatorului sub acoperire urmează a fi protejată, ori 
lipsa unor reglementări incomplete poate pune în pericol viața și integritatea 
fizică  a investigatorului sub acoperire.

O altă cauză este că legiuitorul nu reglementează concret, în Codul de pro-
cedură penală, cine poate fi investigator sub acoperire. În mod practic, inves-
tigator sub acoperire poate fi orice agent de stat sau o persoană fizică care în 
mod benevol și în lipsa unui interes ilegal dorește să colaboreze cu organele de 
investigație. 

Altă circumstanță care diminuează din eficienta acestei proceduri este că le-
gislația autohtonă nu reglementează proceduri care ar permite investigatorului 
sub acoperire să comită, în cadrul  investigării, unei infracțiuni sau contravenții 
controlate.

La moment doar Legea nr.50 din 22.03.2012 privind prevenirea și comba-
terea criminalității organizate  la art.14 reglementează chestiunea infracțiunii 
controlate fără a oferi, în opinia noastră, o acoperire procesuală, or o astfel de 
procedură nu este reglementată ce Codul de procedură penală.  

În acest sens, în contextul reglementărilor actuale, participarea investigato-
rului sub acoperire la activitatea grupului criminal organizat sau organizației 
criminale poate fi interpretată ca fiind o infracțiune în parte sau ca o provocare 
a membrului acestui grup sau a organizației la comiterea unei infracțiuni.

Iată de ce este imperios necesară reglementarea în codul de procedură pe-
nală a conceptului de infracțiune sau contravenție simulată, fapt care va per-
mite activitatea eficientă a investigatorului sub acoperire și excluderea unor 
interpretări ce ar face dificilă obținerea probelor doveditoare a activității in-
fracționale a unui grup criminal organizat sau a unei organizații criminale.

Considerăm că în cazul în care este necesar, dacă obiectul investigării îl for-
mează infracțiunile de corupție sau cele conexe, de criminalitate organizată, 
cu caracter terorist, de spălare de bani, de finanțare a terorismului și contra 
securității statului, procurorul trebuie să aibă posibilitatea de a solicita judecă-
torului de instrucție autorizarea săvîrșirii de către investigatorul sub acoperire 
a unei sau mai multor infracțiuni/contravenții simulate în scopul de menținere 
a legendei, probării existenței infracțiunii și  identificării făptuitorului.

În concluzie, apreciem că chestiunea provocării infracțiunii urmează a fi tra-
tată cu atenție în vederea excluderii, pe de o parte, a practicilor ce ar genera 
determinarea de către agenții statului personal sau prin persoanele aflate sub 
controlul acestora a comiterii de către alte persoane a unor infracțiuni, acest 
fapt fiind o violare gravă a drepturilor omului, și, pe de altă parte, a practicilor 
de tratare greșită a unor situații ca avînd elemente de provocare. 



176

BIBLIOGRAFIE
1. Legea securității statului nr.618 din 31.10.1995. În: Monitorul Oficial nr. 10-11, art. 117 

din 13.02.1997.
2. Legea Integrității nr. 82 din 25.05.2017. În: Monitorul Oficial nr. 229-243, art. 360 din 

07.07.2017 
3. Cauza CtEDO  Texeira de Castro vs. Portugalia, Hotărîrea din 08.06.1998. http://iusi-

uventutis.blogspot.com/2008/08/auza-teixeira-de-castro-mpotriva.html (accesat 
21.04.2020)

4. Opinia separată a judecătorului Ghenadie Nicolaev dosarul nr.1ra-698/17 la decizia Co-
legiului penal al Curții Supreme de Justiție din 04.07.2017

5. Cauza Sandu vs. Republica Moldova, Hotărârea CtEDO din 11.02.2014 http://agent.gov.
md/wp-content/uploads/2015/03/SANDU-RO.pdf (accesat 20.04.2020)

6. Cauza Ramanauskas vs. Lituania, Hotărârea CtEDO din 05.02.2008 https://hudoc.echr.
coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-84935%22]} (accesat 28.04.2020).

7. Legea nr.59 din 29.03.2012 privind activitatea specială de investigații. În Monitorul 
Oficial nr. 113-118 art. 373 din 08.06.2012

8. Cauza Miliniene vs. Lituania, Decizia CtEDO din 24.06.2008 https://www.echr.coe.int/
Documents/Guide_Art_6_criminal_RON.pdf

http://agent.gov.md/wp-content/uploads/2015/03/SANDU-RO.pdf
http://agent.gov.md/wp-content/uploads/2015/03/SANDU-RO.pdf
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-84935%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-84935%22]}
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_RON.pdf
https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_6_criminal_RON.pdf


177

SCHIMBĂRILE CLIMATICE ȘI NOILE PROVOCĂRI PENTRU 
SECURITATEA INTERNAȚIONALĂ

Valentin ROȘCA
Republica Moldova, Chișinău 
Universitatea de Stat din Moldova, Facultatea de Drept 
Departamentul Drept internațional și european
doctor în drept, lector universitar
email: decanatdrept@gmail.com

Security has always been a key issue in the international community. The uncertain and 
ambiguous nature of the concept of “security” also leaves its mark on the broad definitions 
and types of security in international law. However, all actors in the international community 
are concerned about the safety of everyone. Concern for security also manifests itself at the 
collective level of a universal or regional order. The international community is now facing 
a growing threat to global peace and security, including the risk of armed conflicts in the 
context of climate changes and access to vital natural resources. Therefore, caring for the 
environment is also an important goal for global long-term security.
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Introducere. Kofi Anan, ex-Secretarului General al ONU, menționa că „în ca-
drul unei libertăți mai mari: spre dezvoltare, securitate și drepturile omului pen-
tru toți”. De asemenea, Kofi Anan a indicat că „amenințările la adresa păcii și secu-
rității din secolul XXI includ nu doar războiul și conflictele internaționale, dar mai 
cuprind și acte de violență, crima organizată, terorismul și armele de distrugere 
în masă, printre care se regăsesc, sărăcia, bolile infecțioase și degradarea mediu-
lui, deoarece acestea pot avea consecințe la fel de catastrofale. Toate aceste ame-
nințări pot provoca moarte sau pot diminua șansele de viață pe scară largă. Toate 
acestea pot submina statele ca unitate de bază a sistemului internațional” [1].

Este deja un fapt bine cunoscut că lumea contemporană face față unor schim-
bări majore care într-un mod benefic sau negativ contribuie asupra dezvoltării 
continue a dreptului internațional. Începutul sec. 21 oferea perspective și idei 
noi, revoluționare atât în cadrul relațiilor internaționale, cât și în cadrul rapor-
turilor juridice dintre subiecții dreptului internațional. 

Consolidarea efectului globalizării și a rolului organizațiilor internaționale, 
avansarea la un nivel mai înalt a negocierilor multilaterale de orice nivel au 
creat premise în ce privește schimbarea conceptului de securitate internațio-
nală, care la etapa contemporană, este bazat pe cadrul juridic și instituțional al 
Organizației Națiunilor Unite (ONU). 

În pofida înregistrării unor circumstanțe de fapt și de drept care influențea-
ză sistemul de securitate internațional, valoarea și rolul principiului suverani-
tății în dreptul internațional deține o relevanță incontestabilă. 

mailto:decanatdrept@gmail.com
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Dreptul internațional încă este „dominat” de statele suverane, iar puterea 
rămâne elementul decisiv în ordinea juridică internațională. Desigur, în pre-
zent nu putem vorbi despre acea putere manifestată prin aplicarea forței sau 
amenințarea cu aceasta în dreptul internațional. „Puterea” în calitate de ele-
ment decisiv în ordinea juridică internațională, este manifestată prin diverse 
forme la nivel interguvernamental care direct sau indirect creează o suprema-
ție/dependență între subiecții de drept internațional. 

La rândul lor, organizațiile internaționale trebuie să funcționeze în cadrul 
mandatelor sale acordate de către Statele membre în baza actului de constituire 
și sunt sub influența statelor puternice/influente sau a sistemului majorității de 
vot. În pofida recunoașterii față de organizațiile internaționale a statutului de su-
biect de drept internațional, acestea nu dispun de o reală capacitate juridică, care, 
în cazul statelor, se bazează pe suveranitatea de care se bucură [2, p. 110]. Per-
sonalitatea juridică aparține statului ca entitate suverană. Suveranitatea conferă 
statului personalitate juridică internațională, aptitudinea de a acționa in cadrul 
comunității internaționale, prin exercitarea drepturilor și asumarea obligațiilor 
[2, p. 105]. În cazul organizațiilor internaționale interguvernamentale persona-
litatea juridică se bazează pe forța juridică conferită prin statute de către statele 
membre, anume în virtutea suveranității lor [2, p. 110]. Totuși, există un spațiu de 
manevră pentru a opera o schimbare structurală a conținutului și a procedurilor 
dreptului internațional în viitor, care ar trebui să devină un drept al securității 
internaționale cu un garant în personalitatea ONU [1].

În lumina celor expuse, ajungem la concluzie că principiul egalității suve-
rane, acel sistem Westfalian creat după 1648, este încă viabil și cu o influență 
majoră în dreptul internațional contemporan și nemijlocit, asupra conceptului 
de securitate internațională. 

Conceptul securității internaționale în Dreptul internațional public. 
Securitatea internațională reprezintă ordinea mondială în cadrul căreia sunt 

create condiții internaționale favorabile pentru o dezvoltare liberă a statului și 
ale altor subiecte ale dreptului internațional [3, p. 390]. În limitele securității 
internaționale, fiecare state are la dispoziția sa cele mai bune condiții pentru 
a desfășura o politică care vizează îmbunătățirea nivelului de trai al populați-
ei, dezvoltarea nestingherită a personalității umane și asigurarea într-un mod 
complex a drepturilor omului și libertăților fundamentale [3, p. 390].

La prima vedere, ar reieși că în cazul când se pune accentul pe securitatea 
internațională sunt scoase în evidență doar elemente care se referă la relațiile 
internaționale cu anumite implicații politice, economice, sociale, militare, etc. și 
care au direct sau indirect o influență asupra securității internaționale. 

În ce privește procesul juridic internațional, cu greu poate fi contestat faptul 
că acesta acumulează constant amenințări la securitate (națională sau interna-
țională), deoarece emană din comportamentul actorilor statali și nestatali și 
elaborează mijloace și metode de răspuns la astfel de amenințări. De asemenea, 
este mai mult decât clar că mijloacele, metodele și mecanismele de răspuns la 
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amenințările la securitate sunt dezvoltate prin tehnicile de stabilire a normelor 
și principiilor legale internaționale [4].

Dreptul securității internaționale lato senso presupune o totalitate de norme 
juridice și principii unanim recunoscute și speciale care au drept scop protecția 
păcii și securității internaționale, reprimarea acțiunilor de agresiune, asigura-
rea securității politice, militare, economice, ecologice, alimentare, informați-
onale a statelor, precum și stabilitatea politică, economică și socială în lume. 
Stricto senso, dreptul securității internaționale cuprinde o totalitate de prin-
cipii unanim recunoscute și speciale care au drept scop asigurarea securității 
militare și politice a statelor, prevenirea izbucnirii războiului și reprimarea ac-
telor de agresiune.[3, p. 779; 2, p. 574]

Întru realizarea unui sumar al celor expuse supra, am putea concluziona prin 
ideea că dreptul securității internaționale reprezintă un amalgam de norme care 
reglementează menținerea și restabilirea păcii și securității internaționale. 

În condițiile existente în societatea internațională contemporană sistemul 
de securitate internațional se manifestă prin mecanisme de securitate „centra-
lizate” (universale) și „descentralizate” (regionale).

Statele după cele două războaie mondiale, nu sunt preocupate decât de ceea ce 
le pare imperios - securitatea colectivă. Prin urmare, ele au convenit să confere or-
ganelor organizației internaționale funcția și prerogativa de a asigura eficacitatea, 
nu a dreptului în general, dar a singurei reguli de interzicere a utilizării forței; drep-
tul și pacea trebuiau să fie ambele supravegheate prin aceeași acțiune colectivă [7].

În rezultatul celui de-al doilea război mondial securitatea colectivă univer-
sală este fundamentată pe cadrul instituțional și juridic creat de Carta ONU în 
jurul Consiliului de Securitate. Este de remarcat că securitatea internațională 
poate fi promovată și realizată prin diverse politici și măsuri,[1] două dintre 
care se referă la art. 1, alin. (1) al Cartei ONU care stabilește necesitatea „…de a 
lua măsuri colective eficace și înlăturarea amenințărilor împotriva păcii…” [8]. 
Prin art. 2, alin. (4) al Cartei ONU a fost interzisă aplicarea în dreptul internați-
onal a forței sau amenințării cu aceasta. În calitate de garant al menținerii păcii 
și securității internaționale, potrivit Cap. VII al Cartei ONU, a fost împuternicit 
Consiliul de Securitate al ONU [8].

În contextul celor expuse, ajungem la concluzia că pacea și securitatea inter-
națională poate fi amenințată nu numai prin acte de agresiune, dar și prin orice 
alte amenințări precum terorismul, războiul cibernetic, crizele economice, ar-
mele de distrugere în masă și conflicte interstatale. Drept urmare, eforturile de 
securitate se concentrează în esență pe aceste riscuri înalt evaluate [9].

Astfel, putem conchide că securitatea colectivă contemporană este universa-
lă, cuprinzând nu doar aspectele militare și politice, dar și aspecte – economice, 
ecologice, umanitare și, desigur, juridice [2, p. 574].

Schimbările climatice și securitatea internațională. 
Nu există nici o îndoială că schimbările climatice și schimbările de mediu 

rămân de obicei probleme politice globale [5]. 
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Este indubitabil faptul că dilema protecției mediului este pe agenda state-
lor membre ale ONU de mai bine de jumătate de secol. Consacrarea dreptului 
la un mediu sănătos prin Declarația de la Stockholm (1972) a fost un semnal 
puternic pentru întreaga societate internațională despre pericolul iminent ce 
se referă la utilizarea irațională a resurselor naturale și poluarea mediului în-
conjurător și consecințele unor asemenea acțiuni asupra generațiilor viitoare. 

Mai mult ca atât, sunt opinii care scot în evidență faptul că în ultimele dece-
nii în opinia publică s-a arătat o preocupare serioasă la nivel mondial în ceea 
ce privește schimbările climatice și credința publică în necesitatea unei acțiuni 
politice pentru a face față acesteia [5]. 

Contextul modern de dezvoltare a societății internaționale și realitățile exis-
tente înregistrate în sistemul relațiilor internaționale ne conduc spre o con-
cluzie că elaborarea unei agende și dezvoltarea principiilor pentru cooperare 
trebuie să facă față imperativului acțiunii politice. Mai mult ca atât, riscurile 
asociate schimbărilor climatice sunt reale, iar consecințele sale au deja loc [6].

Adițional diverselor abordări de ordin juridic, cu implicații sau fără impli-
cații de ordin politic, prin care este menținută ideea că schimbările de mediu 
reprezintă un subiect actual în care discuții contradictorii în ce privește recu-
noașterea acesteia în calitate de problemă de securitate. În acest sens literatura 
de specialitate oferă două abordări/curente. 

Primo, abordările tradiționale (și dominante) ale securității în lumea aca-
demică și politică sunt asociate în principal cu amenințările externe, militare 
asupra teritoriului și suveranității statului național. Pentru astfel de tradiționa-
liști, indiferent de consecințele pierderii (sau calității) vieții, probleme precum 
schimbările climatice persistă în mod necorespunzător a ceea ce este și ar tre-
bui să fie securitatea [5].

Secundo, ideea că includerea unor probleme precum schimbarea mediului 
în securitate ar însemna o politică de mediu mai bună care se bazează pe pre-
supuneri despre beneficiile prioritizării ce au fost contestate de analiștii preo-
cupați de militarizarea mediului și teoreticienii securității. Aceștia sunt preo-
cupați de asocierea procesului de schimbare a mediului cu o formă de „politică 
de panică” care este incompatibilă cu procesele politice deschise și deliberate. 
Astfel, asemenea încercări au limitări în ceea ce privește separarea mediului și 
securitatea, dar dezbaterea din care fac parte indică necesitatea reconcilierii cu 
complexitatea relației dintre mediu și securitate. Aceste relații depind în cele 
din urmă de opțiunile politice, intelectuale și, în unele cazuri, de etică a modului 
în care mediul însuși este determinat și a cărui siguranță este considerată [5]. 

Cu toate acestea, grija pentru mediu este la fel de importantă pentru secu-
ritatea globală pe termen lung, atât ca provocare, cât și ca un nou instrument 
pentru pace. De exemplu, în combinație cu probleme economice și mecanis-
me slabe de combatere, daunele aduse mediului pot fi un factor în creșterea 
amenințării, fapt dovedit de modul în care schimbările climatice afectează fer-
tilitatea solului și determină conflictul asupra terenurilor (ex. conflictul din 
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Somalia). De asemenea, există o corelație între zonele de secetă și conflictele 
cu intensitate redusă. Acest lucru sugerează că măsurile pentru îmbunătățirea 
gestionării apei, de exemplu, pot ajuta la menținerea păcii [9].

Reiese că problemele de mediu sunt o componentă importantă a conceptului de 
securitate în dreptul internațional contemporan. O serie de analiști au sugerat că 
problemele de mediu sunt probleme de securitate, fie pentru că pot provoca con-
flicte violente, fie pentru că reprezintă o provocare atât de serioasă pentru supra-
viețuirea umană pe termen lung, încât ar trebui să facă parte dintr-o redefinire mai 
largă a securității, care se concentrează pe amenințări la adresa persoanelor [5].

Problemele privind protecția mediului și nemijlocit, schimbările climatice 
vor forța tot mai multa populație să migreze, iar pandemiile se vor răspân-
di foarte rapid într-o eră a globalizării. Rezultatele deja se pot vedea în urma 
răspândirii într-un termen restrâns a virusului COVID-19 la începutul anului 
2020. În asemenea circumstanțe este greu de imaginat scenariile cum statele 
vor face față tuturor provocărilor aduse securității lor sub orice formă, inclusiv 
la capitolul garantării drepturilor și libertăților fundamentale. 

În special, acest moment critic ar putea să fie resimțit în cadrul sistemului 
internațional de protecție a refugiaților. În contextul celor expuse și luând în 
considerație trăsăturile caracteristice ale protecției refugiaților actul interna-
țional de bază în domeniu rămâne a fi Convenția din 1951 cu privire la statutul 
refugiaților. Din definiția refugiatului din această convenție rezultă în mod clar 
criteriul temere bine întemeiată, care până în prezent rămâne a fi fundamental 
pentru orice cerere de recunoaștere a statutului de refugiat. 

Cu siguranță că nimeni în ziua de astăzi nu poate privi știrile sau consulta 
ziarele fără a conștientiza tragismul persoanelor intern deplasate sau persoa-
nelor deposedate de bunurile sale din cauza unor condiții climaterice de pe 
întreg globul pământesc [10]. 

Aceste persoane reprezintă refugiații ecologici, care sunt forțați să își pără-
sească regiunile/țările de origine din anumite considerente care sunt în legătu-
ră directă cu schimbările climatice. Chiar în privința terminologiei de identifi-
care a acestor persoane sunt multe discuții controversate. Sunt numiți refugiați 
climatici (climate refugees) pentru că sunt forțați să își părăsească posesiunile 
și să fugă din fața unor dezastre naturale (Ex.: furtuni, cutremure, inundații, 
etc.). Sunt numiți refugiați de mediu (environment refugees) pentru că sunt for-
țați să își părăsească regiunile sale de baștină din lipsa resurselor naturale și a 
necesităților de bază care le-ar permite să ducă un trai decent sau să supravie-
țuiască [10]. De asemenea, în contextul amplificării procesului migrațional și a 
„uniformizării” circumstanțelor care forțează populația să își părăsească țările 
de origine sunt înaintate teze de numire a acestor categorii de persoane vulne-
rabile „migranți climatici” (climate migrants) [11].

Aceste persoane sunt cele mai vulnerabile, cele mai sărace și sunt cel mai 
mult expuse măsurilor discriminatorii și de persecuție din partea diverșilor ac-
tori statali și ne-statali. 
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Potrivit Statutului său, adoptat de către Adunarea Generală a ONU prin Re-
zoluția 428 (V) din 14 decembrie 1950, ICNUR își extinde mandatul asupra ori-
căror persoane care erau considerate refugiați potrivit Acordurilor relevante 
semnate în cadrul Ligii Națiunilor, Statutului Organizației Internaționale a Re-
fugiaților și Convenției din 1951 privind statutul refugiaților [12].

Însă problema apare anume în privința acestor temeri și posibilității de in-
terpretarea lato senso în privința refugiaților ecologici a motivelor de perse-
cuție, care reprezintă unul din criteriile de bază în procesul de determinare a 
statutului de refugiat. 

Scopul principal al Convenției din 1951 este abordarea individuală a cere-
rilor înaintate de solicitanții de azil pentru acordarea statutului de refugiat. 
Drept rezultat, acest instrument internațional, fundamental pentru protecția 
internațională a refugiaților, este preconizat pentru asigurarea protecției indi-
viduale a solicitanților [10]. În ce privește persoanele care sunt nevoite să își 
caute un adăpost în alte regiuni din cauza incertitudinilor de mediu/climatice 
aceste mișcări au mai mult un accent de migrare în masă/de grupuri. Ceea ce 
nicidecum nu cade sub incidența prevederilor Convenției din 1951. 

În asemenea situații ne confruntăm cu problema acordării protecției a trei 
grupuri diferite de persoane care în final sunt poziționate sub aceeași umbrelă 
a problemelor de mediu înconjurător, dar creează un tot întreg al imensei “co-
munități”  sub denumirea de refugiați ecologici. 

Dezastrele naturale, cu un impact considerabil asupra unor întregi comunități, 
pot fi clasificate în trei grupuri care în mod direct creează în final victime pentru un 
grup comun care practic se răspândesc pe toate continentele. Astfel, aceste dezas-
tre pot fi clasificate în: dezastre naturale (cutremure, secete, cicloane tropice); dez-
astre parțial naturale, care suferă o anumită intervenție antropogenă (inundațiile, 
furtunile de o anumită gradație de pericol); dezastrele care apar urmare a implicării 
nemijlocite a ființei umane (topirea ghețarilor, efectul de seră, ridicarea nivelului 
oceanului planetar). Asemenea dezastre duc în mod inevitabil la migrații mari ale 
populațiilor din diferite regiuni de pe mapamond. Luând în considerație că, în ma-
rea majoritatea cazurilor este afectată populația săracă a oricărei societăți lovite de 
asemenea dezastre, aceste victime nu au posibilitatea de a avea acces la infrastruc-
tura serviciilor sociale care le-ar oferi ajutor necesar [10].

Există probabilitatea că aceste teze ar putea fi respinse pe motivul număru-
lui imens de persoane care cad sub mandatul ICNUR și dificultățile cu care se 
confruntă statele în asigurarea asistenței de bază persoanelor care se încadrea-
ză în limitele Convenției din 1951 nemaivorbind de eventualitatea interpretării 
lato senso a definiției refugiatului și încadrării victimelor dezastrelor naturale 
în acest sistem internațional de protecție a refugiaților. Potrivit Raportului glo-
bal al ICNUR pentru anul 2018 au fost înregistrate 74,8 milioane de persoane 
care cad sub incidența mandatului ICNUR. [13]. Date statistice acumulate dato-
rită  aplicabilității stricte a definiției din Convenția din 1951. Însă, amplificarea 
dezastrelor naturale, în special, urmare a utilizării iraționale a resurselor natu-
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rale și impactului imens al activității antropogene oferă o statistică cu mult mai 
îngrijorătoare a persoanelor care sunt forțate să se strămute din regiunile de 
baștină. În lipsa unei clasificări stricte a acestor categorii de persoane, pentru 
că până în prezent nu este o noțiune unanim acceptată de refugiat sau migrant 
ecologic/de mediu/climatici sau victime ale dezastrelor se estimează în jur de 
17,2 de milioane de persoane afectate de problemele de mediu sau urmare ale 
altor tipuri de dezastre naturale [14]. 

Pe lângă faptul că nu există un cadru legal expres în domeniul protecției re-
fugiaților care ar putea fi aplicat și în privința refugiaților ecologici, un cuvânt 
decisiv îl au statele membre la Convenția din 1951. Or, convenția stabilește 
doar prevederile și principiile de bază privind protecția refugiaților, dar mo-
dul de implementare și aplicabilitate a definiției și procedurii de determinare 
a statutului de refugiat este stabilit de fiecare stat în parte. Desigur, în limitele 
reglementărilor internaționale de rigoare. 

În asemenea situații nu este de mirare că marea majoritate a statelor sunt 
reticente în ce privește deschiderea frontierelor sale pentru grupuri imense de 
persoane care putea pune în pericol echilibrul social, politic și economic cât și 
cel de mediu în cazul refugiaților ecologici. 

Mai mult ca atât, lipsa unei reglementări corespunzătoare în acest context 
riscă să agraveze situația în privința amplificării conflictelor armate a căror 
motive principale ar putea fi accesul la resursele naturale vitale pentru supra-
viețuire în special, apa. Apariția acestor conflicte armate „ecologice” este carac-
terizată, în special, prin prezența unei „degradări ecologice”. Atât deficitul, cât 
și abundența resurselor naturale au fost cunoscute drept cauze majore pentru 
generarea unor conflicte foarte tensionate în anumite regiuni. Aceasta sa mani-
festa prin lupta de a avea acces și un anumit control asupra resurselor naturale 
din zonă (Ex: păduri, pășuni, terenuri, minerale, și nu în ultimul rând apa) [15]. 

Potrivit concluziilor Programului Națiunilor Unite pentru Mediu (UNEP), în 
raportul său anual din 1999 a menționat despre faptul că numărul de conflicte 
internaționale și ne-internaționale este în continuă creștere în legătură cu agra-
varea situației mediului ambiant și deficitului de resurse naturale [15]. 

Din cele expuse, reiese că problema refugiaților ecologici pune în prim plan ne-
cesitatea unei schimbări cardinale a viziunilor și modului de operare a actorilor 
internaționali în patru domenii simultane, care în mod direct se intersectează în 
contextul amplificării problemei protecției mediului înconjurător la nivel global. 

În primul rând, în vizor apare aplicabilitatea corespunzătoare și consolida-
rea cadrului legal internațional la capitolul protecției internaționale a mediului 
înconjurător. De asemenea, urmează a fi examinat în mod minuțios posibili-
tatea revizuirii reglementărilor internaționale privind protecția internațională 
a refugiaților în eventualitatea lărgii spectrului de acțiuni ale ICNUR și apli-
cabilității mai largi a prevederilor de rigoare din domeniu. Totodată, apare în 
vizor problematica aplicării corespunzătoare a normelor Dreptului internați-
onal umanitar prin tendința apariției conflictelor armate „ecologice”. Până în 
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prezent, pe mapamond nu este creat un cadru legal corespunzător privind re-
glementarea aplicării tehnicilor de modificare a mediului sau condițiilor mete-
orologice pentru utilizare militară.

Pe lângă factorul uman și amplificarea problemei migraționale, în special, 
a protecției internaționale a solicitanților de azil/refugiaților o altă provocare 
pentru securitatea internațională la început de sec. 21 ar fi apariția conflictelor 
armate pe fundalul schimbărilor climatice sau chiar impactului diverselor teh-
nici de modificare a mediului înconjurător și desigur dreptul de valorificare și 
exploatare a resurselor naturale vitale pentru supraviețuirea societății umane. 

În mod tradițional statele au folosit măsuri de constrângere în tentativa de a 
obține o anumită superioritate în cadrul disputelor cu alte state [16]. De-a lungul 
istoriei, ori de câte ori statele și popoarele au recurs la folosirea forței, s-a afirmat 
cu cea mai mare vehemență că acest lucru a fost făcut pentru o cauză dreaptă. Mai 
mult ca atât, acest lucru a fost invocat de prea multe ori și în special, aceasta se 
folosea drept un „argument de bază” pentru a refuza mila față de adversari și de a 
justifica cele mai mari atrocități. Întotdeauna inamicul era acuzat de faptul că luptă 
pentru o cauză injustă/nedreaptă, iar înfrângerea acestuia era cea mai elocventă 
dovadă că într-adevăr dânsul a servit o cauză injustă. Astfel, de-a lungul istoriei pot 
fi identificate cu ușurință că beligeranții erau autorii celor mai răsunătoare procla-
mații care justificau aplicarea unei forțe în exces în timpul unui conflict armat [17]. 

La rândul său, fiecare conflict armat în parte avea o conotație a sa în contex-
tul căreia a apărut. Contextul politic, religios, economic, teritorial, etnic, rasial, 
etc. Practic aceasta nu a avut o importanță atât de mare. Principalul era justi-
ficarea beligeranților în dezlănțuirea unui conflict armat și „mușamalizarea” 
acestuia prin diferite declarații privind justețea războiului și a cauzei urmărite. 
În realitate, interesele economice mereu au predominant escaladarea oricărui 
conflict armat. Astfel, pentru dezvoltarea economiei există o continuă cerință 
pentru materie primă, iar aceasta nu întotdeauna era la dispoziția statului care 
deținea o economie avansată. Drept rezultat, pentru obținerea acesteia era ne-
cesar de a parcurge un șir de obstacole, iar printre acestea cel mai principal a 
fost anume acele populații indigene. 

Apariția acestor războaie „ecologice” este caracterizată, în special, prin pre-
zența unei „degradări ecologice” [15]. Atât deficitul, cât și abundența resurselor 
naturale au fost cunoscute drept cauze majore pentru generarea unor conflicte 
foarte tensionate în anumite regiuni. Aceasta sa manifesta prin lupta de a avea 
acces și un anumit control asupra resurselor naturale din zonă (Ex: păduri, pă-
șuni, terenuri, minerale, și nu în ultimul rând apa) [15]. 

Cazul Rwanda în acest sens este un exemplu elocvent. Întreaga societate in-
ternațională a fost martoră a unui genocid motivul căreia în realitate nu a fost 
acea diferență etnică care a fost invocată la momentul escaladării conflictului, 
dar a fost accesul inechitabil al populației la resursele naturale din țară. Astfel, 
este un caz tipic când modul în care deficitul de resurse poate în mod direct 
contribui în mod semnificativ la instabilitatea socială la nivel național. 
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La rândul său, abundența resurselor naturale, de asemenea, poate constitui 
drept motiv primordial în escaladarea unui conflict armat. În diverse regiuni 
de pe mapamond pot fi identificate state cu bogate resurse naturale de o im-
portanță regională sau chiar globală care s-au confruntat sau se confruntă cu 
diverse conflicte armate (ex. Indonezia, Sudan, Congo, etc.). 

Din cele expuse se adeveresc concluziile Programului Națiunilor Unite pentru 
Mediu (UNEP), care în raportul său anual din 1999 a menționat despre faptul că 
creșterea numărului de conflicte armate internaționale și interne apar în legătu-
ră cu agravarea situației mediului ambiant și deficitul de resurse naturale [15]. 

Distribuirea inechitabilă a resurselor de apă, utilizarea sa în multiple sco-
puri combinate cu creșterea populației lumii creează apariția premiselor de 
inițiere unui nou tip de conflict armat  “războiul apei”. În timp ce unii prezic 
acest tip de conflicte armate, alții indică faptul că asemenea conflicte armate nu 
au avut loc deja de 4500 ani. În ultimul timp, întrecerea crescândă pentru acce-
sul la resursele de apă potabilă poate deveni un catalizator pentru o cooperare 
mai intensă între state [18].

Totodată, este necesar de remarcat faptul că în privința viabilității teoriei 
privind deficitul resurselor naturale (în special, apa) sunt prezente două curen-
te. Astfel, Neomalthusianismul susține că competiția pentru apă este o sursă a 
apariției conflictelor armate. Pe când școala Cornucopianismului susține că nu 
există nici o problemă și consideră că omenirea bazându-se pe principiul coo-
perării va trece peste orice neînțelegeri de acest gen și va găsi o soluție optimă 
pentru toți actorii implicați într-un anumit conflict [19]. În pofida existenței a 
două teorii separate referitor la modalitatea soluționării diferendelor privind 
valorificarea apei, totuși ambele curente ajung la concluzia că neînțelegerile 
privind apa devine un subiect actual pentru societatea internațională. 

Cauzele ce pot provoca un conflict cu privire la apă includ factorii umani dar 
și naturali. Printre cauzele umane se numără degradarea resurselor de apă po-
tabilă și impactul schimbărilor climaterice. Multe regiuni sunt deja relativ usca-
te, de exemplu Orientul Mijlociu și Africa de Nord. Schimbările climaterice vor 
avea la fel un impact asupra calității apei. Astfel, creșterea temperaturii apelor 
poate provoca o sporire a substanțelor toxice în apa potabilă [18]. 

Cu o destulă întârziere, totuși societatea internațională a conștientizat un pe-
ricol iminent pentru întreg mapamondul în cazul folsorii iraționale a resurselor 
naturale. Însă în pofida unor astfel de rezultate riscul apariției conflictelor cau-
zate deficitul de apă persistă. Mai mult ca atât, în acest context se conturează di-
ferite tipuri de conflicte. Prin urmare, se face o distincție între conflicte de gradul 
întâi, care sunt acele conflicte ce rezultă din lipsa resurselor naturale în sine și 
conflicte de ordinul doi, care rezultă din strategii de adaptare prin care socie-
tățile încearcă să depășească deficitul de resurse naturale, cum ar fi conflictele 
care apar atunci când un număr mare de persoane sunt strămutate în urma unor 
proiecte de construcții de anvergură care afectează regiuni întregi [20].  

Carta ONU prin art. 2, alin. (4) a interzis aplicarea forței și amenințarea cu 
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aceasta în cadrul relațiilor internaționale. O realizare imensă după jertfele pe 
care le-a adus cele două războaie mondiale, care de asemenea au fost declan-
șate pentru „lărgirea spațiului vital” al unor popoare. Devenind o normă jus 
cogens în dreptul internațional, fapt confirmat și de Curtea Internațională de 
Justiție în cazul Nicaragua v. SUA (1986), în mod normal societatea internați-
onală este în așteptarea unei reglementări a diferendelor internaționale într-o 
modalitate mult mai pașnică. 

Însă ce are ONU și societatea internațională la momentul de față? La mo-
mentul de față ONU are la dispoziția sa un Consiliu de Securitate practic inapt 
în prevenirea și contracararea acțiunilor care sunt contrare art. 2, alin. (4) din 
Carta ONU (Ex: intervenția NATO în Iugoslavia 1999) sau în menținerea păcii 
(Ex: Somalia 1993). Mai mult ca atât, societatea internațională deja este marto-
rul incapacității Consiliului de Securitate al ONU de a soluționa diferendele din 
Libia (2011) și Siria (2013 - prezent) și care au deja repercusiuni negative în ce 
privește asigurarea securității internaționale inclusiv sub aspect migrațional și 
climatic (impact asupra mediului înconjurător).

De asemenea, luând în considerație că art. 2, alin. (4) din Carta ONU stabileș-
te principiul neaplicării forței sau al neagresiunii în mod normal a fost ridica-
tă problema definirii agresiunii. Societatea internațională fiind martora a unei 
continue lupte ideologice și politice dintre marile puteri în cadrul procesului 
de definire a agresiunii. Rezultatul fiind doar adoptarea Rezoluției Adunării 
Generale nr. 3314 (XXIX) din 14 decembrie 1974 privind definirea agresiunii 
[21] și aceea fiind doar cu caracter de recomandare. Mai mult ca atât, această 
rezoluție expune definiția doar a agresiunii militare și nicidecum alte forme de 
agresiune care se conturau în contextul dezvoltării economiei mondiale și a 
revoluției tehnico-științifice de după cele de-al doilea război mondial. În astfel 
de condiții, apare întrebarea cum va putea să soluționeze Consiliul de Securi-
tate un conflict armat apărut în orice regiune a lumii din cauza apei, dacă până 
în prezent societatea internațională nu poate ajunge la un numitor comun în 
privința agresiunii armate și a listei actelor de agresiune. 

Făcând o analiză a rezoluțiilor Consiliului de Securitate în materia protecției 
apelor în cadrul dreptului internațional umanitar, dar și cel al protecției mediului 
ambiant, astăzi ne permitem să concluzionăm, că problema protecției apelor nu 
i-a fost acordată suficientă atenție. Totodată, ar putea fi invocată ideea, că pro-
tecția apei revine mandatului Adunării Generale și Consiliului Economic și Social 
mai mult decât Consiliului de Securitate. Aceste organe prezintă un caracter mai 
“democratic” și sunt mai adaptate la necesitățile social-economice, dar și cele ce 
țin de protecția mediului ambiant. Pe când Consiliul de Securitate este organul 
principal pentru menținerea păcii și securității internaționale [18]. 

Adițional tipurilor de conflicte care au tangență cu deficitul resurselor na-
turale menționate anterior se mai evidențiază încă cinci tipuri de conflicte, și 
anume: 
• conflicte care decurg în mod direct din degradarea mediului pe plan local; 
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• confruntări etnice care decurg din ridicarea ratei migrației și segregației so-
ciale ca urmare a deficitului de resurse naturale; 

• războaie civile cauzate de deficitul de resurse naturale;
• război interstatal din cauza deficitului de resurse naturale;
• conflictele Nord-Sud privind atenuarea, adaptării la compensații pentru 

problemele de mediu la nivel global.
Pe lângă toate aceste tipuri de conflicte care se referă la problematica va-

lorificării resurselor naturale apar unele opinii conform cărora al patrulea tip 
de război din lista menționată – războaiele interstatale din cauza deficitului de 
resurse naturale (Ex: apa) – este cel mai puțin probabil [20].

Cu toate acestea, deficitul de apă poate fi folosit în calitate de componentă 
a strategiilor de război, cum a fost cazul cu aprovizionarea cu produse alimen-
tare în trecut. Iar aceste tendințe deja se resimte la nivel internațional. Până în 
prezent se creează impresia că marile puteri încă sunt în goană după rezervele 
de petrol, pe când majoritatea statelor deja își redirecționează interesele sale 
naționale spre asigurarea unui acces cât mai liber și nestingherit la surse de 
apă potabilă. 

Rezultatul în acest sens ar putea fi unul catastrofal. Or, în cazul în care ONU 
deja și-a arătat o anumită incompetență în aplicarea corespunzătoare a preve-
derilor art. 2, alin. (4) al Cartei ONU, de exemplu, Rwanda, Iugoslavia, Irak, Li-
bia, Siria, etc.. Cum va putea ONU să ofere un model corespunzător de asigurare 
a păcii și securității internaționale în contextul unor provocări noi, în special 
„conflictele ecologice”, specifice sec. 21. 
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According to art. 278 of the Criminal Code of the Republic of Moldova, terrorism is defined as 
an action causing explosions, fires or other acts that endanger human life, cause material damage 
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security, to intimidate the population or to impose certain decisions on public authorities or 
individuals, as well as the threat of committing such actions for the same purposes.
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Conform art. 278 Cod penal al Republicii Moldova, terorismul este definit ca 
provocarea unor explozii, incendii sau săvîrșirea  altor acțiuni care periclitea-
ză  viața oamenilor, cauzează daune materiale în proporții mari sau provoacă 
alte urmări grave, dacă acestea sînt săvârșite în scopul de a submina securita-
tea  publică, de a intimida populația sau de a impune autorităților publice sau 
persoanelor fizice anumite  decizii, precum și  amenințarea cu săvîrșirea unor 
astfel de acțiuni în aceleași scopuri.

Astfel, indicându-se că terorismul constă în provocarea unor explozii, incendii 
care periclitează viața oamenilor, cauzează daune materiale în proporții mari sau 
provoacă alte urmări grave, legislatorul mai indică și faptul că terorismul poate fi 
manifestat și prin săvîrșirea  altor acțiuni, care periclitează  viața oamenilor, cau-
zează daune materiale în proporții mari sau provoacă alte urmări grave. Prin alte 
acțiuni se poate de înțeles și acțiunile care constituie infracțiunea de bioterorism 
[22, p. 55-62], de terorismul nuclear, cyberterorismul [11, p. 163-169] etc.

În sens larg, acțiunile teroriste pot fi comise de indivizi aparte, de grupuri de 
indivizi sau organizații, iar în unele lucrări se indică că ele pot fi comise chiar și 
de către state. În literatura de specialitate găsim mai multe definiții și noțiuni 
ale terorismului, bioterorismului, terorismului nuclear, cyberterorismului etc. 
Dicționarul enciclopedic al limbii române [7] definește terorismul ca o totalita-
te de acte de violență comise de un grup sau de un regim reacționar.

Biroul Federal de Investigații (FBI) al SUA, în raportul său anual din 1999 
definește terorismul ca acte deliberate sau premeditate săvârșite de un individ 
sau un grup de indivizi din considerente politice sau sociale [9]. Însă teroriștii 
pot folosi diverse tipuri de arme și mijloace pentru săvârșirea infracțiunilor de 
terorism, cât și moduri de manifestare a actelor de terorism: de la acte de van-
dalism și violență până la aplicarea convențională a armelor neconvenționale, 
cum ar fi potențialul armelor de distrugere în masă (ADM). General Accounting 
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Office al SUA definește ADM ca “armament chimic, biologic sau nuclear, cât și 
agenții lor” [10].

Din cele indicate mai sus se întrevede și noțiunea de Bioterorism. Astfel, re-
ieșind din cele sus-indicate, unii autori definesc bioterorismul ca tratamentul 
sau folosirea agenților biologici de către persoane individuale sau grupuri de 
persoane pe motive politice, religioase, ecologice sau alte obiective ideologice 
[21]. Specificul bioterorismului constă în faptul că aceste acte de terorism se 
realizează cu folosirea armelor și agenților biologici.

Asemănând bioterorismul cu războiul biologic purtat cu arme biologice sau 
bacteriologice, Paul Rogers, Simon Whitby și Malcolm Dando, definesc războiul 
biologic ca cultivarea intenționată sau producerea bacteriilor patogenice sau a 
celor similare acestora, a virușilor sau a produselor lor toxice, care au aceeași 
structură și compoziție, pentru a provoca maladii sau moartea oamenilor sau 
animalelor, culturilor agricole etc. [20, p. 70-75]. 

În acest sens războiul biologic denotă folosirea ostilă a agenților biologici 
împotriva unui dușman în contextul declarării formale a unui război.

Fără a face careva concluzii cu privire la pandemiile care se abat, periodic, 
asupra lumii de pe tot globul pământesc, țin să atrag atenția asupra unor agenți 
biologici care  se abat periodic asupra vieților oamenilor de pe globul pămân-
tesc, răpind, într-un termen foarte scurt, mii de vieți omenești și punând în 
pericol milioane de asemenea vieți.

Cu un agent biologic asemănător ne confruntăm, în realitate, în prezent, noi 
toți: toată lume de pe globul pământesc se confruntă, chiar în aceste zile, cu 
pandemia Coronavirus sau coronavirinele (Coronavirinae, numite și Orthoco-
ronavirinae), abreviat CoV, care este o subfamilie de virusuri din familia corona-
viridelor care include 4 genuri Alphacoronavirus, Betacoronavirus, Gammaco-
ronavirus și Deltacoronavirus. Coronavirusurile au o formă variabilă, sferică 
sau ovoidală, pleomorfă, diametrul de 120-160 nm, având un înveliș extern pe 
care se află niște proeminențe glicoproteice, numite spicule (peplomere), foar-
te lungi (24 nm), pedunculate, cu extremități rotunjite, bulboase, aranjate în 
așa fel încât, la microscopul electronic, dau aspect de coroană solară (de unde 
și denumirea de coronavirusuri). Spiculele au rolul de a se lega de receptorii 
celulari, favorizând infecția celulelor sensibile [4; 3; 17].

Coronavirusurile sunt foarte răspândite în natură, producând, la om și ani-
male (păsări, porci, bovine, cai, rozătoare, lilieci, feline, câini) afecțiuni ale 
căilor respiratorii și gastroenterite, unele foarte grave, iar altele ușoare sau 
chiar neexprimate clinic. La om, au o mare afinitate pentru macrofage, epitelii 
respiratorii și enterice, producând peste 1/3 din rinofaringite și alte afecțiuni 
respiratorii (mai ales toamna și iarna), gastroenterite și o formă particulară 
a sindromului respirator acut sever (SARS). Sunt al doilea grup viral, după ri-
novirusuri, responsabil de inducerea rinofaringitelor, răcelii comune la om. La 
sfârșitul lui decembrie 2019, a fost descoperit un nou coronavirus 2019-nCoV 
(SARS-CoV-2) în Wuhan, China, care provoacă o pneumonie severă. Bolile oa-
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menilor și animalelor provocate de coronavirusuri sunt numite coronaviroze. 
Coronavirusurile se transmit direct pe cale respiratorie (prin picături) sau fe-
cal/orală. Nu există un tratament antiviral specific sau preventiv (vaccin) în in-
fecțiile umane cu coronavirus, tratamentul fiind numai simptomatic [4; 3; 17].

Coronavirusurile au fost descoperite la începutul anilor 1930, când a fost 
dovedit că bronșita infecțioasă aviară a puilor de găină a fost cauzată de un 
virus cunoscut acum sub numele de virusul bronșitei infecțioase aviare. Prime-
le coronavirusuri umane au fost descoperite în anii 1960 de cercetătorii de la 
Common Cold Unit din Salisbury, Marea Britanie, care au arătat că răcelile co-
mune pot fi provocate nu numai de rinovirusuri, dar și de un coronavirus [15].

Denumirea „coronavirus” este derivată din cuvântul latin „corona” pentru 
coroană sau halo. Aceasta se referă la aspectul caracteristic al virusului, care 
amintește de o coroană regală sau de corona soarelui. Această morfologie este 
generată de tipurile de spire virală (S), care sunt peplomeri care colonizează 
suprafața virusului și determină tropismul gazdă. Această morfologie este ge-
nerată de peplomeri, o proteină care populează suprafața virusului [16].

ARN-ul este reprodus și se va forma o poliproteină lungă, la care sunt leagte 
toate proteinele. Coronavirusurile au o protează care este capabilă să separe 
proteinele de lanț. Aceasta este o formă de economie genetică pentru virus, 
care îi permite să împartă cel mai mare număr de gene într-un număr mic de 
nucleotide [8, p. 1-23]. 

Subfamilia Coronavirinae conține patru genuri și peste 300 de specii [6]. Sche-
ma unui coronavirus Betacoronavirusurile (Betacoronavirus) circulă în principal 
la lilieci, dar unele afectează și bovinele, caii, porcii, câinii, șoarecii, șobolanii, aricii 
și alte mamifere. Două specii provoacă rinofaringite la om (coronavirusurile uma-
ne HKU1 și OC43), iar alte două specii provoacă sindroame respiratorii foarte seve-
re la om: coronavirusul sindromului respirator din Orientul Mijlociu (MERS-CoV) 
și coronavirusul sindromului respirator acut sever din Asia (SARS-CoV). Recent, la 
sfârșitul lui decembrie 2019, a fost descoperit un nou coronavirus 2019-nCoV în 
Wuhan, China, care este foarte infecțios și se transmite cu mare ușurință de la om 
la om și provoacă o pneumonie severă cu mortalitate ridicată [13].

Pandemia de coronavirus 2019–20, cunoscut și sub denumirea de coronavi-
rus Wuhan, focar de pneumonie chineză sau pneumonie Wuhan, a început pe 
12 decembrie 2019 în centrul orașului Wuhan, China, atunci când a apărut un 
grup de persoane cu pneumonie de cauză necunoscută, a fost legat în principal 
de proprietarii de tarabe care lucrau la piața de pește Huanan, care vindeau și 
animale vii. Ulterior, oamenii de știință chinezi au izolat un nou coronavirus, 
denumit 2019-nCoV, care s-a dovedit a fi cel puțin 70% similar în secvența ge-
nelor SARS-CoV [12].

Coronavirusul 2019-nCoV a fost identificat în Wuhan, provincia Hubei, Chi-
na, după ce oamenii au dezvoltat pneumonie fără să aibă o cauză clară și pentru 
care vaccinurile sau tratamentele existente nu au fost eficiente. Virusul prezin-
tă dovezi de transmitere de la persoană la persoană, iar rata de transmitere 
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(rata infecției) pare să fi escaladat la jumătatea lunii ianuarie, aceasta reieșind 
și din alte cazuri decât cele pe care China le-a raportat până acum.

 Primul caz de coronavirus din România a fost confirmat pe 26 februarie 
2020 la un bărbat din județul Gorj. La 11 martie 2020 Organizația Mondială 
a Sănătății a declarat că focarul de coronavirus a devenit o pandemie. La 20 
ianuarie 2020, premierul chinez Li Keqiang a cerut eforturi decisive și eficiente 
pentru prevenirea și controlul epidemiei de pneumonie cauzată de un nou co-
ronavirus. Începând cu 24 ianuarie 2020, au avut loc 26 decese, toate în China 
și există dovezi că se transmite de la om la om. Testele ample au evidențiat 
peste 2120 de cazuri confirmate, dintre care unii sunt angajați în asistență me-
dicală. De asemenea, au fost semnalate cazuri confirmate în Thailanda, Coreea 
de Sud, Japonia, Taiwan, Macau, Hong Kong și Statele Unite. 

Creșterea bruscă a focarelor de boală a ridicat întrebări cu privire la traficul 
de animale sălbatice, răspândirea virusului și incertitudinile legate de virus, in-
diferent dacă virusul a circulat mai devreme decât se credea anterior, originea 
și probabilitatea de a fi super-virale, adică un eveniment de răspândire majoră.

Efectele la nivel mondial ale acestei pandemii includ instabilitatea socială și 
economică în mai multe părți ale lumii, xenofobia și rasismul împotriva oame-
nilor de origine chineză sau mai în general asiatică, și răspândirea pe mediul 
online a dezinformării și ale unor teorii de conspirație [19]. 

Din cele sus-indicate vedem că terorismul nu mai poate fi caracterizat ca o 
manifestare locală, o infracțiune națională, ci are amploare mai largă, are un 
caracter internațional, sunt afectate mai multe state și, uneori, chiar statele 
practic, susțin sau ocrotesc organizațiile sau persoanele implicate în acte de 
terorism pe teritoriul altor state. 

Unii savanți consideră că Terorismul este o practică de rezolvare prin mijloace 
violente a problemelor apărute între state, între grupuri de interes, organizații cri-
minale din aceeași țară sau din țări diferite, între indivizi precum și între aceștea și 
organizații politice, economice, ideologice, religioase, etnice sau rasiale [2, p. 28].

Terorismul internațional mai este numit, în unele împrejurări și situații, și 
terorismul de stat. Așa au fost caracterizate acțiunile Iracului împotriva Cuve-
itului, a Israelului împotriva Libanului, a Organizației de Eliberare a Palestinei  
împotriva Israelului etc. [26, p. 217].

Precum vedem, din cele sus-indicate, în diferite lucrări de specialitate, la 
tema “Terorismul” se folosesc multiple noțiuni și sintagme cum ar fi: “ biotero-
rism”, “terorismul nuclear”,  “cyberterorism”, “terorism internațional”, “terorism 
de stat,” “războiul biologic” etc. Toate acestea, în aparență, fac ca terorismul 
internațional, de stat, să se asemene cu un război, acțiuni de luptă, agresiune 
armată și, după cum vedem de mai sus, unii chiar așa și îl denumesc: război 
biologic, război nuclear, agresiune armată.

Considerăm că terorismul internațional, de stat, nu trebuie să fie confundat 
cu un război, cu agresiunea armată (cu toate că în mass media deseori actele de 
terorism internațional sunt numite ca “acte de război”).
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Pentru a arăta diferența dintre agresiunea armată și terorismul internațional, 
susținut de către state, vom arăta mai jos doar câteva semne specifice ale acestor 
două manifestări:

 Acțiunile, săvârșirea cărora se consideră acte de agresie, sunt:
Atacurile forțelor armate ale unui stat pe teritoriul altui stat. Ca act de agre-

sie se consideră orice ocupație militară, cât de scurt timp nu s-ar prelungi, care 
este rezultatul unei năvăliri sau atac. Aceasta se referă și la anexa teritoriilor 
statelor sau a unei părți ale acestor teritorii, efectuată cu aplicarea forței;

Aplicarea oricăror tipuri de arme de către un stat împotriva altor state, chiar dacă 
ea nu este însoțită de pătrunderea forțelor armate pe teritoriile statului atacat;

Blocada porturilor și a țărmurilor unui stat de către forțele armate ale altui stat;
Atacarea de către forțele armate ale unui stat forțele armate ale altui stat;
Acțiunile armate ale forțelor armate ale unui stat, care sunt dislocate tempo-

rar pe teritoriul altui stat cu acordul ultimului, cu încălcarea condițiilor, prevă-
zute de acordul dintre aceste state. Tot la aceste împrejurări se referă și cazurile 
de continuare a aflării a unor asemenea forțe armate pe teritoriul statului străin 
după încetarea acțiunilor acordurilor respective cu privire la aflarea acestor forțe 
armate pe teritoriul acestui stat. Aceasta se referă și la orice acțiuni ale forțelor 
armate străine, care ies în afara activităților prevăzute de acordurile respective.

Oferirea teritoriului său de către un stat altui stat în scopul folosirii lui pen-
tru săvârșirea actelor de agresie împotriva unor state terțe;

Trimiterea de către un stat a bandelor armate, grupuri armate, cât și a for-
țelor armate regulate sau mercenarilor pe teritoriul altui stat în scopul folosirii 
lor pentru săvârșirea actelor de agresie împotriva acestui stat [14, p. 28-29].

Susținerea statală a activităților de terorism internațional poate fi realizată 
prin oricare din activitățile indicate mai jos:

Oferirea armamentului, substanțelor explozive sau a altor substanțe (chi-
mice, biologice sau de altă natură) oricărei persoane, grup sau organizații care 
participă la acte teroriste internaționale;

Dirijarea, pregătirea sau ajutorul oricărei persoane, grup sau organizații ce 
plănuiește sau desfășoară oricare acte de terorism internațional;

Acordarea susținerii financiare oricărei persoane, grup sau organizații ce 
plănuiește sau desfășoară oricare acte de terorism internațional;

Oferirea protecției diplomatice persoanelor care ajută sau susțin săvârșirea 
oricăror acte de terorism internațional;

Refuzul de a preda sau de a urmări pe teritoriul său a oricărei persoane care 
a săvârșit acte de terorism internațional [24, p. 20]. 

Cu toate că, la prima vedere, unele acte de susținere din partea statului a 
terorismului internațional se aseamănă cu actele de agresie, considerăm că 
principalele deosebiri dintre agresiunea armată și susținerea statală a teroris-
mului internațional constă în faptul că agresiunea armată este efectuată de for-
țele armate ale unui stat împotriva unui alt stat sau de susținerea acțiunilor de 
agresie a forțelor armate ale unui stat împotriva unui alt stat, pe când în cazul 
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terorismului internațional, forțele armate nu sunt implicate în aceste acțiuni, ci 
indivizi aparte sau grupuri de indivizi, ori organizații, care au susținerea neofi-
cială a statelor. Terorismul nu este un război, ci un tip special de infracționalitate.

Astfel, cum a fost indicat mai sus, terorismul se atribuie la categoriile de in-
fracțiuni transnaționale, și, în legătură cu aceasta, se cere un tratament unic la 
interpretarea esenței lui, și, în special, sunt necesare noțiuni de drept internați-
onal unice pentru coordonarea acțiunilor și măsurilor de luptă cu el. 

Pentru elaborarea unui sistem de măsuri de luptă cu terorismul este necesar 
de ținut cont de factorii care duc la răspândirea terorismului pe teritoriul țării.

Acești factori pot fi împărțiți în două grupuri: externi (obiectivi) și interni 
(subiectivi).

La categoria factorilor externi (obiectivi) care influențează asupra răspândi-
rii terorismului se atribuie:

Creșterea numărului de manifestări teroriste în diferite țări ale lumii;
Instabilitatea social-politică și economică din țară;

• Existența conflictelor armate în diferite regiuni (Irlanda de Nord, Cecenia, 
țările Balcanice, Transnistria etc.), cât și pretențiile teritoriale nerezolvate;

• Directivele strategice ale unor servicii secrete și a organizațiilor internațio-
nale teroriste;

• Lipsa controlului pe unele segmente ale frontierei de stat;
• Existența unei importante “piețe negre” de arme în unele țări ale lumii etc.

La categoria factorilor interni (subiectivi) care influențează asupra răspân-
dirii terorismului se atribuie:
• Existența în țară a unei “piețe negre” de arme și ușurimea relativă de procu-

rare a acestor arme;
• Existența unui contingent impunător de persoane care au trecut școala luptelor 

în Afganistan, în Balcani, Transnistria etc., și neadaptarea lor la condițiile exis-
tente de viață, cât și cooptarea lor cu grupările criminale și mafiotice din țară;

• Existența unor grupări teroriste, a unor organizații qvasimilitare; 
• Concentrarea și ierarhizarea grupărilor criminale;
• Simțul acut al neechității sociale a unor categorii de persoane;
• Starea de disperarea și creșterea agresiunii sociale, pierderea încrederii în 

posibilele schimbări pozitive în societate;
• Nivelul slab de lucru al organelor de drept cu privire la apărarea drepturilor 

Omului în societate;
• Nivelul slab al culturii politice din societate;
• Propaganda largă a cultului forței și cruzimii în filme, literatură, mass media 

etc. [25, p. 200].
ONU recomandă ca lupta cu terorismul să se bazeze pe următoarele principii:
- Nici o capitulare în fața teroriștilor, trebuie să existe o hotărâre fermă de a 

învinge terorismul în limitele legii și a procesului democratic;
- Nici o înțelegere cu teroriștii, nici o cedare, chiar și în fața unei serioase 

amenințări sau șantaj;
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- Este necesar de depus sforțări maxime pentru aceea ca cauzele penale cu pri-
vire la actele de terorism să ajungă în instanță și să fie pronunțată o sentință legală;

- Trebuie să fie luate măsuri severe de sancționare în privința statelor ce 
sponsorizează terorismul, care oferă mișcărilor teroriste azil, materiale explo-
zive, bani, cât și susținere morală și diplomatică;

- Statele trebuie să persecute cu hotărâre încercările teroriștilor de a blo-
ca sau submina încercările diplomatice internaționale de rezolvare a celor mai 
importante crize politice.

Un instrument important al politicii antiteroriste îl constituie acțiunile de 
informare, adică cunoașterea și pregătirea de a acționa în situații extreme. Po-
pulația trebuie să fie gata pentru a supravețui în asemenea situații. Ea trebuie 
să știe că se face totul pentru securitatea lor.

Statul, în lupta sa cu terorismul trebuie să acționeze, întru totul, în limitele 
legislației sale [27, p. 21]. Analiza legislației cu privire la combaterea teroris-
mului în diferite țări permite de a evidenția anumite legități a reglementării 
legale a combaterii și luptei cu terorismul:

Codificarea actelor legislative în sfera luptei cu terorismul ajută la aplicarea 
lor mai efectivă;

Legislația națională trebuie prompt să reacționeze la modificările practicii 
contractuale internaționale în această direcție, consecutiv să ilustreze toate 
părțile ei pozitive;

Statele trebuie să prevadă o măsură de pedeapsă sporită pentru săvârșire 
actelor teroriste și participarea la activitatea teroristă;

Urmărirea penală pentru actele de violență, săvârșite în privința persoane-
lor care posedă dreptul la protecție specială, trebuie să fie prevăzute de așa 
numita legislație antiteroristă;

La pregătirea, elaborarea și adoptarea legislației și altor acte normative ce 
reglementează lupta cu terorismul, este necesar să se reiese din specificul situ-
ației social-politice și criminogene din țară.
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By applying special investigative measures, there is a possibility to prevent the perpetration 
of an offence or its suppression, to settle the criminal process, possibility of preventing the 
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of the crime, identifying all participants, etc.  All these elements have an important role in 
planning criminal proceedings. 

Keywords: cybercrime, internet, computer system, electronic evidence, special investigative 
measures.

Prin aplicarea măsurilor speciale de investigații există posibilitatea preve-
nirii săvârșirii infracțiunii sau tăinuirii acesteia, a fixării procesului criminal, a 
neadmiterii distrugerii urmelor infracțiunii, a identificării tuturor participanți-
lor etc., acestea având, totodată, și un rol important în planificarea acțiunilor de 
urmărire penală [1, p. 128].

În activitatea specială de investigații, legată de cercetarea infracțiunilor le-
gate de securitatea informatică (ca parte integrantă a infracțiunilor informati-
ce), trebuie să se ia în considerare specificul acestor categorii de infracțiuni [2], 
respectând și următoarele principii [3; 4, p. 129; 5, p. 145-146; 1, p. 128]:
• strategia și tactica măsurilor speciale de investigații urmează a fi elaborate 

în baza utilizării noilor realizări în domeniul tehnologiilor informaționale 
(în continuare - IT);

• este necesară implicarea specialiștilor de înaltă calificare în domeniul IT;
• trebuie revizuită componența calitativă a subiecților la stabilirea cooperării 

confidențiale;
• arsenalul tehnicii specializate trebuie completat cu dispozitive moderne, 

elaborate și aplicate reușit în domeniul IT;
• angajații subdiviziunilor specializate urmează să fie instruiți continuu în 

aplicarea tehnologiilor moderne și mijloacelor program [6; 7, p. 8; 8, p. 13; 

mailto:d.purici@inj.gov.md
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9, p. 126], împreună cu alte persoane implicate (ofițeri de urmărire penală, 
procurori, judecători) [10, p. 136-137; 11].
În activitatea specială de investigații sunt utilizate diverse produse program, 

având ca sarcini de bază: controlul procesului tentativelor de acces neautorizat; 
identificarea programatorului și a specificului softurilor acestuia; stabilirea adre-
selor IP și a site-urilor pe care le-a folosit utilizatorul; constatarea softurilor uti-
lizate de către persoana vizată; urmărirea activității online a programatorului; 
identificarea informației codificate sau ascunse; diagnosticarea dispozitivelor 
privind posibile accesări neautorizate; examinarea suporturilor de stocare a da-
telor informatice; cercetarea sistemelor informatice și a bazelor de date.

Specific procesului penal cu privire la cercetarea infracțiunilor informatice, 
inclusiv celor legate de securitatea informatică, este că organul de urmărire 
penală poate dispune efectuarea măsurilor speciale de investigații doar într-un 
număr redus de cazuri, având în vedere faptul că majoritatea infracțiunilor din 
această categorie sunt infracțiuni ușoare și mai puțin grave. Ceea ce este pa-
radoxal, o simplă identificare a abonatului, a proprietarului sau utilizatorului 
unui sistem de comunicații electronice, monitorizarea conexiunilor comunica-
țiilor telegrafice și electronice, ca măsuri vitale în cercetarea unei infracțiuni 
informatice, de regulă, nu pot fi efectuate [12, p. 220].

Convenția Consiliului Europei (în continuare - CE) privind criminalitatea in-
formatică stabilește dreptul statelor-părți de a aplica prevederile referitoare la 
efectuarea măsurilor speciale de investigații specifice doar la anumite infracțiuni 
suficient de grave, conform legislațiilor naționale interne. Cu toate acestea, în Ra-
portul explicativ la Convenție este specificat că aplicarea unor asemenea tehnici 
(cum ar fi colectarea datelor cu privire la trafic, interceptarea datelor referitoare 
la conținut) sunt adesea cruciale pentru cercetarea unor infracțiuni informatice. 
De aceea, Părțile ar trebui să ia în considerare aplicarea celor două măsuri în ca-
zul infracțiunilor stabilite în Secțiunea 1 a Capitolului II din Convenție, pentru a 
oferi un mijloc eficient în cercetarea acestor infracțiuni și a infracțiunilor săvârși-
te cu ajutorul sistemelor informatice [13, p. 36], fapt despre care nu s-a ținut cont 
în legislația procesual penală a Republicii Moldova [12, p. 220].

Odată cu ratificarea Convenției CE cu privire la criminalitatea informatică, 
Republica Moldova s-a obligat să prevadă în legislația sa internă măsuri spe-
cifice cercetării infracțiunilor informatice în sens larg, cum ar fi conservarea 
datelor informatice (art.16-17), identificarea abonatului (art.18), percheziția 
(cercetarea) datelor informatice (art.19), colectarea în timp real a datelor refe-
ritoare la trafic (art.20) și interceptarea datelor referitoare la conținut (art.21). 

Deși Convenția se referă la criminalitatea informatică, ea prevede posibilitatea 
aplicării acestor măsuri atât la cercetarea infracțiunilor informatice pe care le enu-
meră la art.2-11, a altor infracțiuni săvârșite prin intermediul sistemelor informa-
tice, cât și la colectarea probelor electronice, indiferent de categoria infracțiunii.

Creșterea considerabilă a posibilităților de păstrare a datelor informatice 
de către utilizatorii simpli în cloud, precum și de accesare prin intermediul IT 
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a datelor aflate la distanță, a creat noi provocări organelor de drept privind 
obținerea accesului către aceste date, precum și, de cele mai multe ori, la datele 
abonaților acestor servicii [14, p. 3]. 

Din aceste considerente, în Codul de procedură penală (în continuare – CPP), 
precum și în alte acte normative, au fost introduse măsuri procesuale noi, spe-
cifice infracționalității informatice.

Reținerea, cercetarea, predarea, percheziționarea sau ridicarea trimiterilor 
poștale.

Potrivit art. 30 din Constituția Republicii Moldova [15], statul asigură secretul 
scrisorilor, al telegramelor, al altor trimiteri poștale, al convorbirilor telefonice și 
al celorlalte mijloace legale de comunicare. De la aceste prevederi se poate dero-
ga prin lege, în cazurile când aceasta este necesar în interesele securității și bu-
năstării economice a țării, a ordinii publice și în scopul prevenirii infracțiunilor.

La fel și CPP, la art. 14, confirmă, printre principiile generale ale procesului 
penal, secretul corespondenței, stipulând faptul că dreptul la secretul scrisori-
lor, al telegramelor, al altor trimiteri poștale, al convorbirilor telefonice și al ce-
lorlalte mijloace legale de comunicare este asigurat de stat. În cursul procesului 
penal, nimeni nu poate fi lipsit sau limitat în acest drept. Limitarea dreptului 
în cauză se admite numai în baza unui mandat judiciar, emis în condițiile CPP.

Astfel, legislația procesual-penală, la art. 133 și 134 din CPP, reglementează 
procedura efectuării măsurii speciale de investigații sub forma reținerii, cerce-
tării, predării, percheziționării și ridicării trimiterilor poștale.

Expresia „trimitere poștală” nu a fost inclusă în art. 6 din CPP în lista terme-
nilor și expresiilor utilizate în CPP, cu toate acestea la alin. (2) al art. 133 din CPP 
sunt enumerate tipurile de trimiteri poștale care pot fi reținute, cercetate, preda-
te, percheziționate sau ridicate, și anume: scrisoare de orice gen (trimitere poșta-
lă închisă în plic prin care se transmit anumite comunicări, pct. 2 din Regulile pri-
vind prestarea serviciilor poștale [16]); colet poștal (bunuri, cu sau fără valoare 
comercială, expediate prin rețelele poștale, art. 2 din Legea comunicațiilor poșta-
le [17]); mandat poștal (serviciu poștal a cărui particularitate constă în comple-
tarea unui formular în formă fizică pe baza căruia se execută, conform indicațiilor 
expeditorului, transferul și remiterea unei sume de bani destinatarului, transmis 
pe suport de hârtie prin rețeaua poștală sau în format electronic prin rețeaua de 
comunicații electronice, pct. 2 din Regulile privind prestarea serviciilor poștale); 
comunicare prin fax; comunicare prin poștă electronică; telegramă, radiogramă, 
banderolă, container poștal (legislația actuală nu stabilește astfel categorii de tri-
miteri poștale, ele fiind prevăzute anterior în Legea poștei [18], abrogată în 2016. 

Potrivit Dicționarului explicativ al limbii române [19], prin banderolă este 
desemnată o fâșie de hârtie, lipită în jurul unui ambalaj sau pe locul lui de des-
chidere, ca mijloc de control al integrității mărfii ambalate. Practica vamală a 
statelor limitrofe și a celor vecine denotă că în banderole pot fi expediate peste 
frontiera vamală a statului manuscrise, desene, ștampile, gravuri, hărți geogra-
fice, cataloage, aspecte de desene și proiecte de construcții, iar în cazurile ex-
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pedierii de către persoanele juridice peste frontiera vamală a statului – inclusiv 
documente tehnice și de proiectare [20, p. 63].

Noțiunea de „trimitere poștală” este definită în art. 2 din Legea comunicați-
ilor poștale, semnificând un bun ce are înscrisă o adresă, la care urmează să fie 
distribuit de către furnizorul de servicii poștale. Din această categorie mai fac 
parte trimiterile de corespondență, precum și cărți, cataloage, ziare, publicații 
periodice și colete poștale conținând bunuri cu sau fără valoare comercială.

În literatura de specialitate [20], se mai menționează utilizarea expresiei 
„expediere poștală”, specifică legislației anterioare. 

Măsura se dispune în sarcina instituției poștale (furnizorul de servicii poș-
tale), indiferent de tipul de proprietate (publică sau privată), executarea ordo-
nanței procurorului fiind obligatorie pentru șeful instituției poștale. Instituția 
poștală este obligată să asigure condiții tehnice necesare executării de către 
organele împuternicite a măsurilor speciale de investigații.

Legea comunicațiilor poștale (la art. 2) stabilește că furnizor de servicii poș-
tale este persoană fizică sau juridică autorizată, înregistrată în calitate de în-
treprinzător în Republica Moldova, a cărei activitate constă, în totalitate sau în 
parte, în furnizarea serviciilor poștale.

În prezent, în Republica Moldova sunt 44 de astfel de instituții poștale, lista com-
pletă a acestora (denumirea companiei), adresa de corespondență, tipurile de servi-
cii prestate, pagina web  a furnizorului pot fi consultate în Registrul public al Furni-
zorilor de servicii poștale, oferită de către Agenția Națională pentru Reglementare în 
Comunicații Electronice și Tehnologia Informației a Republicii Moldova, și anume pe 
pagina web http://www.anrceti.md/furnizori_comunicatii_postale [21]. 

Totuși, în cazul comunicărilor prin poștă electronică, ar putea apărea mai multe 
dificultăți la realizarea acțiunii procesuale. De cele mai multe ori, infractorii utili-
zează propriile adrese electronice, care nu sunt atribuite companiilor prestatoare 
de servicii de poștă electronică (cum ar fi: Gmail, Yahoo, Mail.ru etc.) [1, p. 131]. 
Astfel, în situația în care infractorul deține un server, acesta va putea crea o poștă 
electronică personală în baza serverului de mail pe care îl deține, infractorul fiind 
el însuși „șeful instituției poștale” [10, p. 124]. Mai mult decât atât, furnizorii de 
servicii de poștă electronică nu se regăsesc printre furnizorii de servicii poștale.

Măsura se dispune de către procuror, prin ordonanță motivată (art. 1324 
alin. (1) CPP, pct. 118 din Regulile privind prestarea serviciilor poștale). 

Totodată, CPP a instituit controlul judecătoresc asupra dispunerii reținerii, 
cercetării, predării, percheziționării și ridicării trimiterilor poștale, în aceste 
condiții procurorul va adresa un demers judecătorului de instrucție pentru a 
obține autorizarea măsurii speciale de investigații (art.14 alin.(2), art. 41 pct. 
5), art. 52 alin. (1) pct. 16), art. 1322 alin. (1) pct. 1) lit. d) din CPP, pct. 118 din 
Regulile privind prestarea serviciilor poștale).

Mai mult decât atât, legiuitorul a prevăzut faptul că măsura poate fi dispusă 
doar asupra trimiterilor poștale primite sau expediate de către bănuit sau învi-
nuit, acestea, precum și adresa lui, vor fi indicate judecătorului de instrucție în 
încheiere [22, p. 364].
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Această activitate specială de investigații este o acțiune cu caracter secret 
[23]. Furnizorul de servicii poștale trebuie să întreprindă acțiuni necesare în 
vederea neadmiterii divulgării conținutului și metodelor măsurii speciale de 
investigații (pct. 118 din Regulile privind prestarea serviciilor poștale). În cazul 
în care parvin cereri privind căutarea unei trimiteri poștale, pentru care orga-
nele de drept au emis decizia de a efectua măsuri, furnizorul de servicii poș-
tale informează despre aceasta expeditorul sau destinatarul trimiterii numai 
cu permisiunea reprezentantului organului de urmărire penală (pct. 120 din 
Regulile privind prestarea serviciilor poștale). 

Procedura reținerii, cercetării, predării, percheziționării sau ridicării trimi-
terilor poștale, se desfășoară în următoarele etape [1, p. 132]:

1) ordonanța cu privire la dispunerea măsurii speciale de investigații, pre-
cum și autorizația judecătorului de instrucție se transmit șefului instituției poș-
tale (pct. 119 din Regulile privind prestarea serviciilor poștale);

2) în cazul în care parvin trimiteri poștale, indicate în ordonanță, primite 
sau expediate de către bănuitul sau învinuitul în privința căruia a fost dispusă 
măsura specială de investigații, șeful instituției poștale le reține, până la exami-
narea acestora de către organul împuternicit;

3) despre aceasta șeful instituției poștale îi comunică imediat procurorului;
4) reprezentantul organului de urmărire penală, prezentându-se în institu-

ția poștală, aduce la cunoștința șefului acestei instituții, contra semnătură, or-
donanța de examinare și ridicare a trimiterilor poștale;

5) reprezentantul organului de urmărire penală deschide și examinează, în 
prezența șefului instituției poștale, trimiterile poștale parvenite de la bănuit/
învinuit sau expediate către acesta;

6) în cazul descoperirii documentelor și obiectelor care au importanță pen-
tru cauza penală, reprezentantul organului de urmărire penală le ridică sau 
face copiile respective, iar în lipsa unor asemenea documente și obiecte, repre-
zentantul organului de urmărire penală dispune înmânarea trimiterilor poșta-
le examinate adresantului, cu întocmirea unui proces-verbal în acest sens.

Procesul-verbal cu privire la examinarea și ridicarea trimiterilor poștale se 
întocmește de către reprezentantul organului de urmărire penală, în prezența 
conducătorului instituției poștale, pentru fiecare caz de examinare a trimiteri-
lor poștale.

Pe lângă elementele prevăzute la art. 260 și 261 din CPP, procesul-verbal 
trebuie să mai includă și: cine, unde, când a examinat, ridicat trimiterea poștală 
sau a dispus înmânarea acesteia adresantului; genul de trimitere poștală; de pe 
care trimiteri poștale au fost făcute copii; ce mijloace tehnice au fost utilizate; 
ce s-a depistat; consemnarea faptului prevenirii tuturor participanților și a ce-
lor prezenți la acțiunea procesuală despre obligativitatea păstrării secretului 
corespondenței, nedivulgării informației cu privire la urmărirea penală, pre-
cum și despre răspunderea penală prevăzută la art. 178 și 315 din CP.

O situație aparte prezintă corespondența între deținut și avocatul său, în ca-
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uza Campbell c. Regatului Unit [24], Curtea a menționat că asemenea corespon-
dența poate fi citită numai în situații excepționale.

Monitorizarea conexiunilor comunicațiilor telegrafice și electronice.
Potrivit alin.(1) al art.1341 CPP, monitorizarea conexiunilor comunicațiilor 

telegrafice și electronice și a altor comunicări presupune accesul și verificarea – 
fără înștiințarea expeditorului sau a destinatarului – a comunicărilor ce au fost 
transmise instituțiilor care prestează servicii de livrare a corespondenței elec-
tronice sau a altor comunicări și a apelurilor de primire și ieșire ale abonatului.

Dacă din denumirea articolului 1341 CPP („Monitorizarea conexiunilor co-
municațiilor telegrafice și electronice”) se creează impresia că legiuitorul do-
rește să reglementeze modul de descoperire și de capturare a activității din 
rețea, adică a datelor referitoare la traficul informatic, atunci din lecturarea 
conținutului articolului respectiv constatăm că acesta cuprinde și reglementări 
cu privire la interceptarea și înregistrarea datelor referitoare la conținut. Acest 
fapt reiese din alin.(2), care menționează că ofițerul de urmărire penală sau 
procurorul ia cunoștință imediat, dar nu mai târziu de 48 de ore din momentul 
recepționării informației, de conținutul comunicării și adoptă o decizie privind 
ridicarea acesteia sau transmiterea ei pentru livrare ulterioară, cu fotografie-
rea, copierea sau fixarea prin alt mijloc tehnic a conținutului comunicării.

Potrivit Legii cu privire la informatică (art.2), traficul informatic reprezintă 
circulația datelor și a programelor între doi sau mai mulți utilizatori, iar datele 
referitoare la trafic – în corespundere cu Legea cu privire la prevenirea și com-
baterea criminalității informatice – constituie orice date având legătură cu o 
comunicare transmisă printr-un sistem informatic, produse de acest sistem în 
calitate de element al lanțului de comunicare, indicând originea (numărul de 
telefon, adresa IP sau alte elemente de identificare ale dispozitivului de comu-
nicații căruia furnizorul de servicii internet / Internet Service Provider (în con-
tinuare- ISP) îi acordă servicii [13, p. 6]), destinația (elementele de identificare 
ale dispozitivului de comunicații către care sunt transmise comunicările [13, p. 
6]), itinerarul, ora, data, mărimea, durata sau tipul de serviciu subiacent (tipul 
de serviciu care este utilizat în cadrul rețelei, de exemplu, transfer de fișiere, 
poștă electronică sau mesagerie instantanee [13, p. 6]).

Legiuitorul nu delimitează traficul informatic (Traffic data) de conținutul 
comunicării informatice (Content data), deși Convenția CE cu privire la crimi-
nalitatea informatică le dedică articole (art.20 și 21) și reglementări separate 
acestor două noțiuni. Cu toate acestea, Convenția admite ca în legislațiile na-
ționale ale statelor Părți să fie aplicabile norme comune pentru aceste două 
instituții [13, p. 36].

Pentru o înțelegere mai simplă, le putem asemui cu ridicarea informațiilor 
referitoare la descifrările convorbirilor telefonice, în cazul datelor cu privire la 
trafic, și cu interceptarea comunicărilor telefonice, în cazul datelor referitoare 
la conținut [13, p. 40, 25]. Din aceste considerente, pledăm pentru operarea 
modificărilor de rigoare, așa încât interceptarea datelor referitoare la conți-



203

nut (excluzând colectarea datelor privind traficul informatic) să fie efectuată 
doar în cauzele cu privire la săvârșirea infracțiunilor enumerate exhaustiv la 
art.1328 alin.(2) CPP.

Constatăm o lacună legislativa, și anume aceea de concurență dintre norme-
le procesuale de la art.133 CPP („Reținerea, cercetarea, predarea, percheziți-
onarea sau ridicarea trimiterilor poștale”) și cele de la art.1341 CPP, deoarece 
ambele articole reglementează modul de ridicare a comunicărilor electronice: 
„comunicări prin poșta electronică”, „comunicații electronice”, „corespondență 
electronică”. Or, toate aceste expresii semnifică orice gen de comunicări, efec-
tuate prin intermediul IT: prin poștă electronică (fie prin intermediul brow-
ser-ului sau aplicațiilor), prin programe pentru schimb rapid de mesaje (What-
sApp, Viber, Jabber, ICQ, Skype) [1, p. 134]. 

Astfel, potrivit Raportului explicativ la Convenția cu privire la criminalitatea 
informatică [13, p. 35], la comunicările electronice se referă atât cele transmise 
prin intermediul rețelelor informatice prin cablu, cât și comunicările fără fir, 
publice sau private, conținutul propriu-zis al comunicării, mesajele, precum și 
alte informații transmise.

Aceasta situație provoacă confuzia normelor care trebuie aplicate în cazul 
necesității ridicării conținutului corespondenței electronice, iar deosebirea 
majoră constă în instituția care urmează a fi implicată în acest proces: instituția 
poștală sau cea care prestează servicii de livrare a corespondenței electronice.

Din aceste considerente, este necesară modificarea alin.(2) al art.133 CPP, 
prin excluderea cuvintelor „ și prin poșta electronică”, iar după îmbinarea „scri-
sori de orice gen,” să fie introduse cuvintele „cu excepția celor electronice,”.

Colectarea datelor referitoare la traficul informatic, pe lângă problemele le-
gislative, mai poate ridica și anumite probleme tehnice, cum ar fi: stocarea da-
telor (atunci când există un volum mare de activitate în rețea, mai ales în timpul 
unor evenimente ostile, cum ar fi atacurile, jurnalele ar putea înregistra multe 
evenimente într-un timp scurt. Dacă nu este disponibil suficient spațiu de sto-
care, informațiile despre activitatea recentă ar putea fi suprascrise și pierdute), 
traficul criptat (când traficul informatic este criptat, dispozitivele care monito-
rizează traficul de-a lungul căii criptate, văd numai caracteristicile de bază ale 
acestuia, cum ar fi, de exemplu, sursa și destinația adreselor IP, de aceea sursa 
de date trebuie poziționată acolo unde poate vedea activitatea decriptată) și 
alternarea punctelor de acces (atacatorii intră adesea în rețele, alternând punc-
tele de acces, pentru a evita detectarea de către controalele de securitate care 
monitorizează punctele de acces importante) [26, p. 257].

Având în vedere caracterul foarte intruziv al colectării și înregistrării comu-
nicărilor electronice asupra vieții private a persoanei [13, p. 37], legiuitorul 
a prevăzut, la art.1322 alin.(1) pct.1) lit.e) din CPP, obligativitatea autorizării 
măsurii respective de către judecătorul de instrucție, asigurându-se controlul 
judiciar. Totodată, organul trebuie să respecte toate condițiile cu privire la imix-
tiunea statului în viața persoanei, stabilite anterior de către Curtea Europeană 
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pentru Drepturile Omului (a se vedea cazurile Klass [27], Kruslin [28] , Huvig 
[29], Malone [30], Halford [31], Lambert [32]).

Datele cu privire la conexiunile comunicațiilor informatice pot constitui sau 
pot furniza dovezi importante pentru cauza penală, datorită capacității rețe-
lelor informatice de a transmite cantități mari de date, inclusiv de text scris, 
imagini și sunet. Atunci când o infracțiune este comisă, mai ales, de la distanță, 
prin intermediul Internetului, este necesar și esențial să se urmărească ruta 
comunicațiilor de la victimă către făptuitor. Pot fi corelate ora, data, sursa și 
destinația comunicațiilor suspectului cu momentul intruziunilor în sistemele 
informatice ale victimelor, pot fi identificate alte victime [13, p. 37]. În cadrul 
examinării traficului informatic (de rețea), un investigator poate să facă o cone-
xiune între o adresă IP (alocată de către ISP) și adresa MAC a plăcii de interfață 
cu rețeaua, putând astfel identifica un anumit computer [26, p. 253].

Actele procesuale cu privire la dispunerea și autorizarea măsurii speciale de 
investigații trebuie să specifice concret comunicările pentru care urmează a fi 
colectate datele referitoare la trafic, deoarece Convenția CE privind criminalita-
tea informatică nu autorizează monitorizarea generală și nediferențiată [13, p. 
38]. Asigurarea executării tehnice a monitorizării conexiunilor este pusă în sar-
cina ISP, și anume a instituției care prestează servicii de livrare a corespondenței 
electronice, a apelurilor de intrare și ieșire sau a altor comunicări. Deși legislația 
procesual-penală nu specifică, totuși ISP trebuie să posede o anumită infrastruc-
tură sau echipamente pe teritoriul Republicii Moldova, chiar dacă nu este locația 
activităților sale de bază sau sediul întreprinderii. În caz contrar, va fi necesară 
întocmirea unei comisii rogatorii în adresa statului în care se află fizic ISP.

Totodată, dacă ISP nu are posibilitate tehnică de a realiza colectarea și înre-
gistrarea datelor referitoare la traficul informatic, această măsură va fi asigu-
rată tehnic de către organul de urmărire penală și/sau organul ce efectuează 
activitatea specială de investigații, prin conectarea la echipamentul instituției 
care prestează servicii de livrare a corespondenței electronice, a apelurilor de 
intrare și ieșire sau a altor comunicări [13, p. 38].

Monitorizarea conexiunilor comunicațiilor telegrafice și electronice are un 
caracter secret, din care motiv ISP trebuie să fie preîntâmpinat despre confi-
dențialitatea măsurii și interdicția dezvăluirii datelor care i-au devenit cunos-
cute [13, p. 39].

Legislația internațională, precum și cea națională nu prevede modalitatea 
tehnică prin care urmează a fi executată monitorizarea conexiunilor comunica-
țiilor telegrafice și electronice.

Există mai multe tipuri de surse de date privind traficul informatic: fi-
rewall-uri (un ansamblu de componente hardware și software care se interpu-
ne între două rețele pentru a regla și controla traficul dintre ele) [33, p. 131] 
și router-e (dispozitiv utilizat pentru interconectarea mai multor rețele locale 
de tipuri diferite, dar care utilizează același protocol de nivel fizic); detectoa-
rele de pachete și analizatori de protocol (componente hardware sau software 
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destinate să intercepteze sau să înregistreze traficul într-o rețea informatică și 
să decodeze comunicații care utilizează protocoale diferite) [34, p. 445]; sis-
temele de detectare a intruziunii – IDS (sistemele care monitorizează traficul 
de rețea și detectează încercările de a obține acces neautorizat la un sistem in-
formatic) [34, p. 533]; accesul de la distanță (dispozitive, cum ar fi porțile VPN 
și serverele-modem, care facilitează conexiunile dintre rețele); software-ul de 
management al securității evenimentului (SEM); instrumentele de analiză cri-
minalistică a rețelei [34, p. 532] – Net Witness (analiza și monitorizarea trafi-
cului de rețea), Netresident Tool (captarea, stocarea, analiza și reconstrucția 
evenimentelor rețelei, cum ar fi mesajele de e-mail, paginile web, fișierele des-
cărcate ș.a.); servere cu protocol dinamic de configurație a gazdei (DHCP), In-
finistream Security Fornesics (proiectat pe tehnologia detectoarelor de pache-
te), CA Network Forensics (descoperirea și investigarea traficului), Wireshark 
[10, p. 119] (analizator de protocol care capturează traficul de rețea), Snort 
(detectarea evenimentelor din rețea); software-ul de monitorizare a rețelei; în-
registrările furnizate de ISP; aplicații client/server; configurările și conexiunile 
de rețea ale gazdei [26, p. 253].

Monitorizarea se efectuează asupra conexiunilor comunicațiilor transmise 
în timp real (live, online) [13, p. 35], în caz contrar, aceasta ar fi o simplă ridica-
re de obiecte sau documente.

Printre metodele contemporane, utilizate de către subdiviziunile specializa-
te în efectuarea măsurilor speciale de investigații și menite să controleze pro-
cesul de schimb de informații în rețeaua internet, trebuie menționate [35, p. 
137]: sniffing de rețea, interceptarea traficului de rețea, metoda de interogare 
falsă ARP, metoda de rutare falsă, interceptarea conexiunilor TCP și altele.

Specificul organizării controlului și înregistrării comunicărilor, efectuate 
prin utilizarea tehnologiei Skype, constă în interceptarea fluxului de date ne-
criptate. Mai mult decât atât, politica de confidențialitate prevede posibilitatea 
Skype-ului de a prezenta datele personale, datele traficului și/sau conținutul 
convorbirilor organelor de drept competente [36].

În cazul în care se confirmă existența unei corespondențe electronice între 
anumite persoane – în contextul cercetării unor infracțiuni – și organul de ur-
mărire penală dorește acces la conținutul acesteia, el va dispune, iar procurorul 
va solicita judecătorului de instrucție autorizarea acțiunii de urmărire penală, 
în cadrul căreia vor fi citite (prelucrate) mail-urile (mesajele și altă corespon-
dență electronică), stocate în dispozitivul electronic [37, p. 216].

Dat fiind faptul că anumite aspecte legale cu privire la interceptarea și cer-
cetarea comunicărilor, efectuate inclusiv prin intermediul poștei electronice 
(e-mailului), vor fi prezentate mai jos, în secțiunea dedicată analizei monitori-
zării conexiunilor comunicațiilor telegrafice și electronice, în vederea exclude-
rii dublărilor, vom supune examinării doar unele proceduri tehnice, legate de 
investigarea poștei electronice.

Poșta electronică este o facilitate de comunicare, oferită grație interconec-
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tării sistemelor informatice și cuplării acestora la diferite tipuri de rețele (In-
ternet sau Intranet), care suportă protocoale necesare schimbului de mesaje 
electronice [38].

Adresa de e-mail are următoarea structură: nume_utilizator@adresa_server. 
Nume_utilizator reprezintă numele utilizatorului, iar adresa_server – adresa 
computerului server care stochează mesajele e-mail [39, p. 9].

Din punct de vedere tehnic, un utilizator poate folosi o interfață, denumită client de 
e-mail (Outlook Express, Microsoft Outlook, Mozilla Thunderbird, Eudora, OperaMail etc) 
sau poate alege să acceseze direct serverul de mesaje prin web-mail (https://mail.yahoo.
com, https://mail.google.com, http://mail.usm.md). La rândul său, mesajul e-mail este 
format din mai multe elemente [40, p. 48].

Mesajul e-mail, trimis de către infractor în adresa victimei, poate fi examinat 
direct în poșta electronică a acesteia, iar în antetul (proprietățile, header-ul) 
mesajului, pe lângă datele menționate mai sus, în majoritatea cazurilor, vom 
depista și adresa IP a sistemului informatic de pe care a fost expediat e-mailul. 
Totuși unii ISP, cum ar fi Gmail, nu afișează adresa IP a expeditorului mesajului 
în vederea protejării vieții private a utilizatorilor săi [10, p. 107]. Este de men-
ționat că, de regulă, conținutul antetului este ascuns, asemeni proprietăților 
documentelor electronice [10, p. 146, 41]. Citirea datelor acestuia se poate rea-
liza în diferite moduri, în funcție de programul utilizat pentru poșta electronică 
[26, p. 267; 42; 1, p. 211-212]. Pentru facilitarea analizei datelor conținute în 
antetul mesajului sunt disponibile diverse utilitare online [43; 44; 45].

Colectarea informației de la furnizorii de servicii de comunicații electronice.
Operatorul de telefonie mobilă ne poate oferi informații cu privire la: codul 

de acces PIN, PUK, numărul de legătură, IMEI și altele. Datele din bazele de 
date ale numerelor de identificare a dispozitivelor în rețea – EIR pot conține 
informația cu privire la numerele de serie ale dispozitivelor pentru care, din 
anumite motive, le-a fost blocat accesul în rețea (spre exemplu, dacă dispoziti-
vul a fost sustras) [46, p. 44].

Totodată, operatorii, pe lângă informațiile cu privire la identificarea datelor 
abonaților săi (numele, adresa, datele de facturare, serviciile prestate, inclusiv de 
roaming, numerele de telefon înregistrate, etc.), dispun și de înregistrările convor-
birilor telefonice (CDR): apelurile telefonice reușite/eșuate efectuate, apelurile te-
lefonice reușite/eșuate primite, mesajele SMS/MMS trimise, mesajele SMS/MMS 
recepționate, utilizarea datelor mobile, numerele de telefon de origine (ale ape-
lantului), numerele de telefon finale (ale apelatului), IMEI-urile echipamentelor de 
comunicație, utilizate și denumirea locației Cell ID, tipul, data, ora și durata comu-
nicării, durata convorbirilor, localizarea geografică a antenei de emisie a celulei.

Localizarea geografică a antenei de emisie a celulei are o importanță deo-
sebită pentru identificarea locului aflării unui anumit echipament mobil într-o 
anumită perioadă de timp. În cazul utilizării datelor mobile, în CDR-uri va fi 
vizibilă locația peste fiecare câteva secunde. Totodată, prin intermediul acestei 
opțiuni, concomitent cu identificarea timpului și locului nemijlocit de comitere 
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al faptei criminale, iar ulterior și a denumirii celulei respective, va fi posibilă 
identificarea tuturor echipamentelor mobile active în acea perioadă de timp în 
celula respectivă (adică se poate determina cine a fost într-o anumită zonă la 
un anumit timp) [26, p. 326].

Pentru analiza și sistematizarea eficientă a informației din CDR-uri, există 
mai multe produse program (spre exemplu, i2 Analyst Notebook).

Identificarea abonatului, proprietarului sau utilizatorului unui sistem de co-
municații electronice ori al unui punct de acces la un sistem informatic.

Potrivit art.1345 alin.(1) din CPP identificarea abonatului, a proprietarului 
sau utilizatorului unui sistem de comunicații electronice ori al unui punct de 
acces la un sistem informatic constă în solicitarea de la un ISP de a identifica 
abonatul, proprietarul sau utilizatorul unui sistem de comunicații electronice, 
al unui mijloc de comunicații electronice ori al unui punct de acces la un sis-
tem informatic sau de a comunica dacă un anumit mijloc de comunicații sau un 
punct de acces la un sistem informatic este folosit sau este activ în momentul 
solicitării ori a fost folosit sau a fost activ la o anumită dată.

În sensul Convenției CE privind criminalitatea informatică, potrivit art.18 
alin.(3), expresia „date referitoare la abonați” desemnează orice informație – 
deținută de ISP sub formă de date informatice sau sub orice altă formă – refe-
ritoare la abonații acestor servicii, alta decât datele referitoare la traficul infor-
matic sau conținut, și care permite a stabili: 

a) tipul de serviciu de comunicații utilizat (de exemplu: telefonie mobilă, 
redirecționare de apeluri, mesaje voce etc.), dispozițiile tehnice luate în această 
privință și perioada serviciului;

b) identitatea, adresa poștală sau geografică, numărul de telefon al abona-
tului și oricare alt număr de contact (inclusiv numărul de telefon, adresa web 
a site-ului sau numele de domeniu, adresa de e-mail, etc.), precum și datele 
referitoare la facturare și plată, disponibile în baza unui contract sau a unui 
aranjament de servicii;

c) oricare altă informație referitoare la locul în care se găsesc echipamentele 
de comunicație (cum ar fi aparatele de telefon, rețele locale și alele), disponibi-
le în baza unui contract sau a unui aranjament de servicii [13, p. 30].

Formularea „în baza unui contract sau a unui aranjament” trebuie să fie in-
terpretată într-un sens larg și include orice fel de relație, în baza căreia un cli-
ent folosește serviciile ISP.

Susținem poziția legiuitorului național, care a folosit nu doar noțiunea de 
abonat, dar și cea de proprietar și utilizator, ceea ce este binevenit [1, p. 139]. 
În asemenea situații, ISP sunt obligați să țină evidența (jurnalele) unei game 
mai largi de clienți: de la persoane care au încheiat contracte de prestări servi-
cii contra cost și dețin abonamente (abonați) până la clienții „PrePay” (propri-
etari), inclusiv cei care beneficiază de servicii gratuite, precum și persoanele 
care au dreptul de a utiliza contul abonatului (utilizatori) [13, p. 30].

Totuși, potrivit Raportului explicativ la Convenția CE privind criminalitatea 
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informatică, prevederile respective nu trebuie să fie înțelese în sensul impune-
rii obligației ISP să păstreze documente (copii de documente) ale abonaților 
lor sau să verifice corectitudinea informațiilor prezentate de către abonați. Tot-
odată, un ISP nu este obligat să înregistreze informații privind identitatea uti-
lizatorilor cartelelor preplătite (PrePay) pentru servicii de telefonie mobilă și 
nici nu este impus să verifice identitatea abonaților sau să împiedice utilizarea 
pseudonimelor de către utilizatorii serviciilor sale [13, p. 31].

Acestei măsuri îi sunt aplicabile garanțiile procesuale de la art.14 din Convenție, 
care stabilește că organul statului poate apela la ea doar în cazuri concrete, cu pri-
vire la anumiți abonați. Spre exemplu, în baza ordonanței prin care a fost dispusă 
identificarea abonatului, se poate solicita informația cu privire la un anumit număr 
de telefon sau adresă de e-mail, asociate persoanei investigate. Organul de urmă-
rire penală nu poate obliga ISP să dezvăluie fără discernământ informații privind 
toți abonații acestuia sau a unui grup de abonați (utilizatori) [47, p. 233; 1, p. 139].

După cum am menționat anterior, infractorii informatici, în peste 50% din 
cazuri [48], săvârșesc faptele criminale de la domiciliul lor. În majoritatea ca-
zurilor, domiciliul de iure și de facto al acestora nu coincide, ceea ce complică 
identificarea făptuitorului și a locului comiterii infracțiunii, deoarece în bazele 
de date publice, la care au acces angajații organului care efectuează activitatea 
specială de investigații, lipsesc informații cu privire la domiciliul de facto al per-
soanei. Totuși, de cele mai multe ori, infractorii informatici încheie contracte 
de prestare a serviciilor internet cu operatorii, personal sau prin intermediul 
persoanelor apropiate, evitând încheierea contractului de către proprietarul 
imobilului pe care îl închiriază. Astfel, în situația în care se cunoaște numele 
suspectului, ofițerul de investigații poate obține de la ISP informația cu privi-
re la locația pentru care suspectul a contractat servicii de internet. Totodată, 
trebuie să se ia în considerare și faptul că acești infractori pot corupe angajații 
companiilor prestatoare de servicii internet, pentru a fi informați despre inter-
pelările parvenite de la organele de drept [49, p. 45].

Dat fiind faptul că ingerința statului nu este întru atât de intruzivă, identifi-
carea abonatului se realizează doar cu autorizația procurorului, în baza ordo-
nanței de dispunere a măsurii speciale de investigații [1, p. 140].

ISP trebuie să fie preîntâmpinat despre confidențialitatea măsurii și inter-
dicția dezvăluirii datelor care i-au devenit cunoscute și răspunderea ce o poar-
tă în cazul încălcării acestei obligații.

Totodată, în corespundere cu Recomandările pentru cooperarea dintre au-
toritățile de aplicare a legii și ISP împotriva criminalității informatice, adoptate 
de către CE [50, p. 5], corespondența dintre organele de aplicare a legii și ISP 
trebuie să cuprindă: numărul de înregistrare, temeiul juridic, informația soli-
citată concretizată, precum și informații care permit verificarea provenienței 
cererii (inclusiv numărul de telefon, adresa de poștă electronică a autorității 
care solicită transmiterea informației) [47, p. 233].

Noțiunea „imediat” trebuie înțeleasă în sensul că organul de urmărire pe-
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nală va acorda ISP timp suficient pentru a răspunde la interpelare, având în 
vedere faptul că este posibil ca ISP să fie în situația în care trebuie să răspundă 
și altor cereri formulate de alte autorități [50, p. 6].

Atât legea procesual-penală, cât și Convenția, pun executarea identificării 
abonatului în sarcina ISP, care dispune de asemenea date sau le ține la control.

Expresia de la pct.1) al alin.(2) al art.1345 din CPP „dispune de datele” se re-
feră la posesia fizică a datelor referitoare la abonații, proprietarii sau utilizatorii 
sistemelor, ai mijloacelor de comunicații electronice ori ai punctelor de acces la 
sistemele informatice, cărora ISP de pe teritoriul RM le prestează servicii. Toto-
dată, formularea „sau le ține la control” se referă la situația în care datele cu privi-
re la abonați nu se află în posesia fizică a ISP, cu toate acestea, el le poate controla 
în mod liber de pe teritoriul RM, prin diverse metode și mijloace (de exemplu, 
utilizând mijloace tehnice de acces la distanță la datele stocate pe un server aflat 
în posesia fizică a unei alte companii din țară sau de peste hotare) [13, p. 29].

Pe site-ul  Agenției Naționale pentru Reglementare în Comunicații Electroni-
ce și Tehnologia Informației a Republicii Moldova este publicat Registrul public 
al furnizorilor de rețele și servicii de comunicații electronice http://anrceti.md/
lista_furnizori_servicii_retele_ce [51]. Astfel, conform datelor din 07.04.2020, pe 
teritoriul Republicii Moldova activau 444 de furnizori de servicii (de telefonie, 
transport apeluri, transmisii de date, acces la Internet, linii închiriate, programe 
audiovizuale). În acest Registru putem stabili, denumirea, adresa de corespon-
dență, tipurile de rețele sau servicii de comunicații electronice, numărul și data 
includerii în Registru, pagina web a furnizorului etc. [47, p. 233].

Convenția specifică expres că solicitarea de a prezenta datele referitoare la abo-
nat poate fi pusă în sarcina ISP, care prestează servicii pe teritoriul statului Parte, 
adică, atât ISP care posedă o anumită infrastructură sau echipamente pe teritoriul 
Republicii Moldova, chiar dacă nu este locația activităților sale de bază sau sediul 
întreprinderii, cât și cel care se află în afara teritoriului țării, dar oferă serviciile sale 
în RM. În aceste situații, organul de urmărire penală nu va fi obligat să solicite con-
simțământul altui stat și nici să obțină informațiile respective, făcând uz de asisten-
ța juridică internațională în materie penală, prin intermediul organelor de drept 
ale statului în care se află fizic ISP. Prezenta interpretare a art.18 din Convenție 
nu prejudiciază jurisdicția națională a statelor Părți [14, p. 6]. Actualmente locația 
datelor nu este factorul determinant la stabilirea jurisdicției.

Secvența „prestează servicii pe teritoriul Părții” reprezintă situațiile când 
[14, p. 8; 1, p. 141]: 
• ISP permite persoanelor aflate pe teritoriul statului Parte să se înscrie la servi-

ciile sale (și, spre exemplu, nu blochează accesul la astfel de servicii), precum și
• ISP stabilește legături reale și substanțiale cu statul Parte la Convenție. Aces-

ta își orientează atenția către abonații statului respectiv (cum ar fi promova-
rea publicității locale ori publicității în limba statului Parte), folosește infor-
mația despre acești abonați în activitatea sa, interacționează cu ei.
ISP din SUA au permisiunea de a dezvălui voluntar informații despre abona-



210

ții săi autorităților competente ale altor state. Spre exemplu, pe parcursul anu-
lui 2015, cei mai renumiți furnizori americani (Apple, Facebook, Google, Micro-
soft, Twitter și Yahoo) au dat curs la peste 82.000 (din cele peste 138.000) de 
solicitări de identificare a abonatului, înaintate direct de către autoritățile altor 
state, decât SUA, fără utilizarea comisiilor rogatorii [52, p. 4].

Compania Apple execută solicitările cu privire la identificarea abonatului, cu 
condiția ca: să parvină de la autoritatea competentă a statului; să fie transmisă 
prin intermediul poștei electronice oficiale a acestei autorități; solicitantul să 
completeze o anchetă referitor la caz, șablonul căreia se regăsește pe pagina 
web http://www.apple.com/legal/privacy/emeia-le-inforequest.pdf [53, p. 
1]; să fie transmisă la adresa de e-mail law.enf.emeia@apple.com (acest e-mail 
este destinat exclusiv depunerii cererilor de aplicare a legii de către organele 
de drept și agenții guvernamentali). În ceea ce privește informația cu privire la 
conținut, cu excepția procedurilor urgente, Apple o dezvăluie doar în baza unui 
mandat de percheziție și a comisiei rogatorii sau a altei cereri similare.

Solicitările către Facebook și Microsoft din alte state decât Canada sau SUA tre-
buie transmise către reprezentanțele acestora din Irlanda, care nu va procesa cere-
rile vagi sau vaste, iar pentru dezvăluirea datelor cu privire la conținut este necesa-
ră transmiterea unei cereri de asistență juridică internațională în materie penală.

La fel, în baza principiului voluntarietății, Google poate oferi date cu privire 
la utilizatorii săi autorităților competente ale altor state, cu condiția respectării 
normelor internaționale, ale Statelor Unite ale Americii, a politicii Google și a 
legislației statului solicitant [52, p. 5-8].

La rândul său, ofițerul care efectuează această activitate specială de investi-
gații urmează să întocmească un proces-verbal cu privire la consemnarea mă-
surii, în corespundere cu prevederile art.1325 din CPP, la care se anexează, în 
plic sigilat, purtătorul material de informații care conține rezultatele măsurii 
speciale de investigații [54, p. 220].

Totodată, la întocmirea actelor procesuale cu privire la identificarea abona-
tului, trebuie să se țină cont de mai multe aspecte tehnice foarte relevante și, de 
cele mai multe ori, decisive pentru obținerea unor date veridice.

Pentru a putea fi identificate în cadrul rețelei, calculatoarele conectate la In-
ternet, numite host-uri, noduri, sisteme sau servere, trebuie să poată fi identifi-
cate printr-o adresă IP [26, p. 260].

În IPv4, standardul curent pentru comunicarea în Internet, adresa IP este 
reprezentată pe 32 de biți (de ex. 192.168.0.1). Din motivul unui număr limitat 
de adrese IPv4, internetul este în proces de evoluție către versiunea IPv6, care 
are o lungime de 128 de biți [55]. 

După obținerea adresei IP, datele cu privire la ISP, căruia i-a fost alocată 
această adresă IP, vor fi identificate prin intermediul registratorilor internațio-
nali, în dependență de regiunea unde ISP prestează serviciile internet, cum ar 
fi: AfriNIC [56], APNIC [57], ARIN [58], LACNIC [59], RIPE NCC [60].

Adresele IP sunt dinamice (se modifică la fiecare conectare a calculatorului 
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în rețea) și statice (este atribuită permanent dispozitivului configurat). Pentru 
o înțelegere mai simplă a semnificației adresei IP, o putem asemui unui număr 
de telefon mobil, doar că în cazul adreselor IP dinamice, acest număr s-ar fi 
modificat de fiecare dată când se face un apel telefonic. Astfel, pe parcursul unei 
zile, o adresă IP poate fi atribuită consecutiv mai multor persoane. Din această 
cauză, în solicitarea organului de urmărire penală, în drept cu adresa IP, se va 
indica data și timpul concret (când s-a conectat sistemul informatic la rețea).

Totodată, trebuie să atenționăm și asupra faptului că data și timpul conectă-
rii calculatorului la rețea poate să difere de data și timpul din RM, în dependen-
ță de locul aflării serverului la care se conectează și/sau data, timpul și fusul 
orar setat pe server. Din aceste considerente, se vor verifica setările serverului 
utilizat pentru conectare la internet, indicându-se suplimentar și informația 
cu privire la timpul zonal (spre exemplu: 123.456.789.012, 26 aprilie 2017, 
GMT+3) [10, p. 96]. În situația în care suntem în prezența unei adrese IP di-
namice, fiind indicate doar data și timpul, fără a specifica fusul orar (în cazul 
în care este diferit de cel local), ISP ne va furniza informație neveridică. În cel 
mai bun caz, ISP poate să specifice lipsa conectării la rețea a respectivei adrese 
IP pentru data și timpul dat, iar în cel mai rău caz, ne va oferi o informație cu 
privire la un alt utilizator de servicii internet [1, p. 143].

Având adresa IP, timpul și data (incluzând timpul zonal) ISP căruia i-a fost 
alocată adresa IP ne va putea comunica informația cu privire la abonatul, pro-
prietarul sau utilizatorul acestei adrese IP la data și timpul respectiv [47, p. 233].

În cazul numerelor de telefon alocate furnizorilor de servicii de telefonie, 
este de menționat faptul că pe site-ul oficial al Agenției Naționale pentru Re-
glementare în Comunicații Electronice și Tehnologia Informației a Republicii 
Moldova este publicată lista titularilor de licențe pentru utilizarea resurselor 
de numerotare http://anrceti.md/titulari_lic_resurse_numerotare [61]. 

Începând din anul 2013 a fost introdusă instituția portabilității numerelor 
de telefon, ceea ce reprezintă posibilitatea unui abonat de a-și păstra, la cerere, 
numărul de telefon, atunci când își schimbă furnizorul de servicii publice de 
telefonie destinate publicului.

Portabilitatea numerelor în Republica Moldova este prevăzută de Legea co-
municațiilor electronice (art.65).

Agenția a elaborat și a aprobat Regulamentul privind portabilitatea numere-
lor, care stabilește principiile generale ale acestui proces, regulile de portare a 
numerelor și de rutare a apelurilor, obligațiile furnizorilor implicați în procesul 
de portare a numerelor, statutul bazei de date centralizate și modalitatea de 
selectare a administratorului acestei baze.

În septembrie 2012, ÎCS „NP Base” SRL a fost desemnată, prin Hotărârea Consi-
liului de Administrație al ANRCETI nr. 38/1 din 12.09.2012 [62], în calitate de ad-
ministrator al bazei de date centralizate. Aceasta are misiunea de a organiza, opera, 
administra și întreține baza de date, a coordona și controla procesul de portare a 
numerelor, a oferi suportul necesar furnizorilor în procesul de portare a numerelor.
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În aceste condiții, în vederea identificării furnizorului care prestează la mo-
ment servicii de telefonie către un anumit număr de telefon, este necesară veri-
ficarea numărului în baza de date centralizată a ÎCS „NP Base” SRL, disponibilă 
pe pagina web http://portare.md/ [63]. 
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This article is dedicated to the concept of international carrier of goods, loadings, objects, 
valuables, assets, including passengers, which frequently travels across the state border and 
the customs border of the Republic of Moldova when entering and leaving the country, as well 
as when carrying out the international transit through the customs territory of the Republic of 
Moldova. In the article the author performs the assessment, determination and classification 
of the international carrier used for transportation of goods, loadings, objects, valuables, 
assets, passengers, at the moment of their crossing over the state customs border through 
the border crossing, assigning to the international carrier the role of special subject when 
crossing, transporting, moving across the customs border of the Republic of Moldova. The 
author also presents in the article the forms of liability to which the specialized international 
carrier of goods, loadings, objects, valuables, assets, passengers can and shall be subjected, 
for violating the customs legislation of the national state through which it travels, in order to 
fulfill the international contractual terms to which it approved.
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Teritoriul național al Republicii Moldova, care actualmente alcătuiește su-
prafața totală de 33,7 mii km2, dispune la moment de frontieră de stat cu Ro-
mânia, pe o lungime de 664 km, care este convențional instituită și demarcată 
pe râul Prut cu semne speciale vizibile, de frontieră, apele căruia se varsă în 
râul Dunărea. Din partea de nord a teritoriului Republicii Moldova, partea de 
centru-est și partea de sud a teritoriului său, Republica Moldova dispune de 
frontieră de stat cu Ucraina, lungimea căreia constituie 1222 km, sectorul de 
frontieră de stat cu Ucraina fiind demarcat cu semne speciale conform preve-
derilor normelor juridice de drept internațional [1]. 

Atât pe frontiera de stat moldo-română, cât și pe frontiera de stat moldo-ucrai-
neană, autoritățile statale competente în domeniu din Republica Moldova, de co-
mun acord cu autoritățile statale din România și, respectiv, din Ucraina, au insti-
tuit punctele de control și trecere a frontierei de stat [2] și a frontierei vamale [3], 
prin care se deplasează în regim neîntrerupt unitățile de transport, mijloacele de 
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transport care transportează peste frontiera vamală a statului loturi enorme de 
mărfuri, încărcături, obiecte, valori, bunuri, inclusiv pasageri. 

La transportarea mărfurilor, a încărcăturilor, obiectelor, valorilor, bunurilor 
peste frontiera vamală se folosesc toate tipurile de transport prevăzute de Le-
gea Republicii Moldova cu privire la transporturi [4]. La transportarea pasage-
rilor peste frontiera vamală se folosesc aceleași tipuri de transport, cu excepția 
transportului prin conducte, prevăzut de art. 21 din Legea cu privire la trans-
porturi. Pe lângă tipurile de transport tradiționale indicate care traversează 
frontiera vamală, în a doua jumătate a sec. XX a apărut și mijlocul de transport 
prin containere [5]. Practica activității vamale internaționale demonstrează că, 
în calitatea lor de mijloc de transport, containerele au început să fie utilizate în 
cazul transportării mărfurilor în unități de transport combinate, adică în cazul 
în care la transportarea mărfurilor împachetate și sigilate în container se utili-
zează transportul auto, feroviar, aerian, naval și fluvial, Un avantaj al utilizării 
containerelor ca mijloc de transport este faptul că, la necesitate, acestea pot fi 
și transbordate cu ușurință de pe un tip de transport pe altul prin intermediul 
macaralelor speciale de încărcare-descărcare. Aplicarea containerelor ca mij-
loc de transport al mărfurilor este prevăzută și în Convenția internațională cu 
privire la transportul internațional al mărfurilor cu aplicarea Carnetului TIR, 
semnată la 14.11.1975 la Geneva [6], numită în limbajul funcționarilor vamali 
Convenția tranzitului vamal internațional accelerat. Conform prevederilor Con-
venției TIR, la transportarea internațională a mărfurilor prin utilizarea contai-
nerelor trebuie ca acestea, indiferent de capacitatea și volumul lor, să dispu-
nă de înscrisuri și semne de marcare specială. Astfel, marcarea containerelor 
trebuie să fie efectuată conform Convenției TIR, adică containerul să dispună 
de o placă cu dimensiuni de 250x400 mm, pe care să fie fixate literele TIR cu 
caractere majuscule latine, care să aibă o înălțime de 200 mm și o lățime de 20 
mm, aceste litere să fie de culoare albă pe un fond albastru. Transportarea măr-
furilor pe rutele internaționale trebuie să se efectueze în baza unui contract 
internațional, de formă specială, prevăzut de Convenția CMR semnată la 19 
mai 1956 la Geneva [7]. Convenția CMR a adoptat formularul special al scriso-
rii marfare de transport auto internațional CMR, fiind aplicat la transportarea 
mărfurilor pe teritoriul statelor membre la Convenția CMR, așezarea geografică 
a cărora este Europa, Asia, statele din Nordul Africii, și unele state din America. 
În cazul aplicării transportului combinat la transportarea pe cale internaționa-
lă a mărfurilor și încărcăturilor, și dacă numai pe o parte neînsemnată a rutei 
este aplicat transportul auto internațional, se aplică Convenția CMR din 19 mai 
1956 și prevederile Convenției TIR din 14.11.1975 [7].

Din cele relatate rezultă că la transportarea mărfurilor peste frontiera vama-
lă cu orice fel de transport, transportatorul internațional dispune de drepturi 
și obligații pe care le are față de expeditor și nemijlocit față de destinatarul 
mărfurilor, figurând doar în calitate de persoană juridică, care își îndeplinește 
obligațiunile contractuale din momentul încărcării mărfurilor de la expeditor, 
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până la transportarea lor la destinatar. Noțiunea de persoană juridică este sti-
pulată în legislația civilă a statului în cadrul unei norme juridice prevăzută de 
legiuitor [8]. Conform normei juridice civile stipulate în art. 171 din Codul civil 
al RM, stabilim că persoana juridică este subiectul de drept constituit în con-
dițiile legii, avînd o organizare de sine stătătoare și un patrimoniu propriu și 
distinct, afectat realizării unui anumit scop conform cu legea, ordinea publică 
și bunele moravuri. Persoană juridică poate să dobîndească și să exercite în 
nume propriu drepturi patrimoniale și personale nepatrimoniale, să-și asume 
obligații, poate fi reclamant și pîrît în instanță de judecată [8]. 

Reieșind din dispoziția în cauză, constatăm că persoana juridică, pe lângă 
obligațiile și drepturile prevăzute de actele normative naționale, iar în unele 
cazuri de cele internaționale, poate purta și răspundere pentru îndeplinirea 
necorespunzătoare a dispozițiilor directe ale legii sau neîndeplinirea obliga-
țiunilor sale cu patrimoniul său. Răspunderea transportatorului ca persoană 
juridică poate parveni numai atunci când el, activând în numele său, în numele 
expeditorului sau în numele destinatarului de mărfuri, a încălcat prevederile 
convențiilor internaționale, ale acordurilor bilaterale sau multilaterale inter-
naționale stipulate în normele juridice în conformitate cu care se efectuează 
transportarea mărfurilor pe cale internațională, cauzând astfel prejudiciu sta-
tului pe teritoriul căruia el își execută obligațiunile contractuale.

Conform prevederilor legislației în vigoare a Republicii Moldova, transpor-
tatorul internațional de mărfuri, încărcături, valori, bunuri, pasageri, pentru 
încălcarea prevederilor normelor juridice stipulate în izvoarele de drept inter-
naționale și cele naționale, poate fi tras la următoarele feluri de răspundere:

 a) răspundere civilă [8];
 b) răspundere administrativă materială [9];
 c) răspundere penală [10];
 d) răspundere internațională [11].
a) La răspundere civilă transportatorul internațional, conform prevederilor 

normelor de drept civil, este tras în țara de reședință a destinatarului mărfii. 
Răspunderea civilă survine în cazul în care lotul de marfă n-a fost transpor-
tat potrivit cerințelor normelor juridice stipulate în contractul internațional de 
transportare a mărfurilor, de exemplu, deteriorarea mărfii în timpul deplasării, 
lipsa din cantitatea de marfă prevăzută pentru a fi transportată, încălcarea ce-
rințelor de păstrare și transportare. 

b) La răspundere administrativă materială transportatorul internațional de 
mărfuri și pasageri poate fi tras în cazul în care n-a respectat cerințele legislați-
ei vamale, începând cu statul de expediere a mărfii, statul sau statele prin care 
se deplasează prin regimul de tranzit internațional, ori statul sau statele de 
destinație a mărfii. Răspunderea materială a transportatorului poate parveni în 
conformitate cu legislația vamală, pentru încălcarea regulilor de transportare a 
mărfurilor, obiectelor, pasagerilor, prevăzute de art. 231 CV al RM, aplicându-se 
sancțiunea administrativă în formă de amendă [12]. 
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c) Răspunderea penală a transportatorului de mărfuri, încărcături, pasageri 
poate avea loc în condițiile comiterii infracțiunilor prevăzute de art. 248 din CP 
al RM – contrabanda, și, în unele cazuri, de la eschivarea de la achitarea plăților 
vamale, prevăzută de art. 249 CP al RM [13]. Conform prevederilor stabilite de 
legiuitor, competența urmăririi penale a contrabandei, prevăzută de art. 248 din 
CP al RM, și a infracțiunii de eschivare de la achitarea plăților vamale, prevăzută 
de art. 249 din CP al RM, se află în competența OUP al SV al RM [14]. Considerăm 
necesar să atenționăm că, pentru a trage persoana juridică la răspundere penală 
pentru comiterea infracțiunii de contrabandă, nu e suficient doar ca ea să des-
fășoare activitate de antreprenor, după cum este stipulat în art. 21 din CP al RM 
[14], ci în mod obligatoriu este necesar ca persoana juridică – transportatorul – 
să practice activitatea economică externă (AEE) și să fie recunoscută în calitate 
de participant la activitatea economică externă  (AEE) a Republicii Moldova.

Venim cu această opinie, deoarece una dintre condițiile principale necesare 
pentru calificarea infracțiunii de contrabandă sunt acțiunile întreprinse de per-
soana juridică la trecerea ilegală peste frontiera vamală a Republicii Moldova a 
mărfurilor, încărcăturilor, obiectelor, valorilor, bunurilor, pasagerilor. După cum 
denotă practica activității organelor vamale din Republica Moldova, este impo-
sibil ca persoana juridică să transporte mărfuri, obiecte, bunuri, pasageri peste 
frontiera vamală, fără a fi autorizată în calitate de agent economic participant la 
AEE a Republicii Moldova. Expunem acest punct de vedere din motivul că, după 
cum denotă materialele arhivelor instituțiilor vamale din Moldova cu privire la 
efectuarea AEE, orice participant la AEE a statului trebuie în mod obligatoriu să 
fie persoană juridică, însă nu orice persoană juridică poate sau urmează a fi re-
cunoscută ca participant la AEE a statului. Prin urmare, rezultă că în calitate de 
subiect al infracțiunii de contrabandă urmează a fi recunoscută persoana juridică 
care figurează în calitate de agent economic participant la AEE a Republicii Mol-
dova. Transportatorul internațional, după cum denotă documentele de procedu-
ră vamală, este recunoscut în dreptul vamal ca persoană juridică la momentul 
trecerii/transportării mărfurilor, pasagerilor peste frontiera vamală, indiferent 
de locul și statul înregistrării acestuia. Mai mult, transportatorul internațional, 
la trecerea peste frontiera vamală și cea de stat, este recunoscut nu ca persoană 
juridică obișnuită care participă la AEE a statului, ci ca persoana juridică specială 
care este delegată cu drepturi și obligații speciale de a transporta mărfuri, bu-
nuri, pasageri până la locul de destinație prevăzut în contractele existente între 
părți, în alte documente prezentate la trecerea peste frontiera vamală a statului. 
Din cele relatate rezultă că transportatorul internațional de mărfuri, încărcături, 
obiecte, pasageri, la trecerea peste frontiera vamală, este recunoscut numai ca 
subiect special al raporturilor juridice civile și vamale, care decurg în conformi-
tate cu izvoarele de drept internaționale și naționale ale statului.

Conform prevederilor art. 21 pct.4) CP al RM, persoana juridică, cu excepția 
autorităților publice, care este recunoscută vinovată de comiterea uneia dintre 
infracțiunile prevăzute de Partea Specială din CP al RM, urmează a fi trasă la 
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următoarele forme de răspundere penală: a) amendă;b) privarea de dreptul de 
a exercita o anumită activitate; c) lichidarea [10]. 

După cum dispune art. 63 alin.(2) CP al RM, pedeapsa penală aplicată persoa-
nei juridice care a comis infracțiunea de contrabandă este amenda, considera-
tă pedeapsă principală. Pedepsele de privare de dreptul de a exercita o anumită 
activitate, precum și lichidarea sunt considerate pedepse complementare, însa 
în unele cazuri ele pot fi aplicate atât ca pedepse principale, cât și ca pedepse 
complementare [10]. Deci, conform normei juridice penale, persoana juridică re-
cunoscută vinovată de comiterea infracțiunilor indicate în Partea Specială a CP 
al RM trebuie trasă la răspundere penală conform pct. (1) din art. 63 din CP al 
RM, și nicidecum la răspundere penală sub formă de privațiune de libertate sau 
confiscare, fapt susținut de unii funcționari din organele de drept nu doar din 
Moldova, ci și din țările vecine. La calificarea infracțiunii de contrabandă comisă 
de persoanele juridice în sfera AEE a statului apare un șir de dificultăți care, în 
final, duc fie la clasarea cauzelor penale intentate, fie la pronunțarea sentinței de 
achitare de către instanțele judecătorești din țară. Motivul principal al clasării 
cauzelor penale este explicat prin imposibilitatea de a dovedi vinovăția persoa-
nei juridice sau lipsa de probe materiale care ar dovedi că persoana juridică în 
cauză este vinovată de comiterea contrabandei. Un alt moment de clasare este 
că la răspundere penală trebuie tras funcționarul care a întocmit documentele 
fictive pentru trecerea ilegală peste frontiera vamală a bunurilor, și nu persoana 
juridică în cadrul căreia activează funcționarul dat. Considerăm că aceste motive 
de clasare a cauzelor penale nu sunt nici întemeiate, și nici justificate.

Potrivit datelor statistice oferite de organele vamale din Republica Moldova 
și cele din țările vecine, circa 80-85 la sută din cazurile de contrabandă sunt 
comise anume de persoanele juridice participante la AEE a Republicii Moldova. 
Săvârșirea infracțiunilor de contrabandă de către persoanele juridice sunt mult 
mai calificate în comparație cu cele comise de persoanele fizice, fapt dovedit de 
practica AEE a statului. 

Exemplu: SRL “C.S.” din Moldova, împreună cu agentul economic „H. T. H. ” din 
Olanda, au încheiat contractul de vânzare-cumpărare a pastei de tomate, pe care 
a început să o livreze în Olanda. În una din livrările de rând, partenerii de la SRL 
„C.S.” au tăinuit în 4 butoaie din plastic a câte 200-220 l fiecare 100 kg de cocaină. 
La intrarea în Olanda, autocamionul care transporta marfă sub acoperirea car-
netului TIR, XF 39996608, a fost oprit de către serviciul vama,l pentru a fi supus 
controlului. În timpul controlului vamal al mărfii, care avea sigiliul expeditorului 
pe fiecare butoi în parte, cocaina a fost depistată, fapt asupra căruia au fost în-
tocmite documentele de reținere, cu confiscarea acesteia [15].

Ulterior, s-a stabilit că firma „H.T.H.” din Olanda, aflând despre ilegalitățile SRL 
„C.S.”, a reziliat în mod urgent contractul de vânzare-cumpărare încheiat cu SRL 
„C.S.” din Moldova. În situația dată, este evidentă vinovăția expeditorului mărfii, 
SRL „C.S.” din Moldova, de comitere a contrabandei, având ca obiect material co-
caina, deoarece fiecare butoi în parte avea sigiliul expeditorului, neavând urme 
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de deteriorare. Prin urmare, SRL „C.S.” urma să fie trasă la răspundere penală ca 
subiect al infracțiunii, în cazul în care cocaina ar fi fost depistată atunci când lotul 
de marfă se transporta, prin vama Leușeni, peste frontiera vamală a Moldovei.

Un alt caz elocvent de comitere a contrabandei de către persoana juridică în 
calitate de expeditor al mărfii, precum și de către transportatorul mărfii, a fost 
depistat de colaboratorii vamali din România.

Exemplu: La intrare în România, funcționarilor de la vama Albița le-au atras 
atenția un lot de “Borcane de sticlă”, care era transportat spre un agent economic 
din or. Oradea, România. În timpul controlului vamal a fost stabilit că lotul de mar-
fă ocupa doar o parte neînsemnată din semiremorcă, iar cealaltă parte era ocu-
pată de cutii din carton cu țigări, care erau dosite după ambalajele din sticlă [16]. 

În acest caz, la răspundere penală urmează a fi trași atât expeditorul mărfii 
„Borcane de sticlă” ca persoană juridică, cât și transportatorul mărfii care la 
momentul transportării mărfurilor figura ca persoană juridică. Susținem opi-
nia, deoarece transportatorul internațional, care este recunoscut în calitate de 
subiect special, poartă răspundere juridică totală pentru lotul de mărfuri trans-
portat de la expeditor la destinatar. 

d) Răspunderea internațională. Activitatea transportatorului internațional 
este reglementată în primul rând de convențiile și acordurile internaționale în 
domeniu, iar in cazul ignorării normelor juridice materiale a acestora, trans-
portatorul internațional poate fi tras și la răspundere internațională.

Exemplu: Companiile de transport aeriene acreditate în Moldova practicau 
transportarea ilegală a mărfurilor cu destinație dublă, inclusiv armament. Încălcă-
rile legislației vamale naționale și ale legislației internaționale au devenit atât de 
frecvente pe arena mondială, încât activitatea ilegală a transportatorilor aerieni 
din Moldova au atras inclusiv atenția organismelor internaționale. Astfel, în urma 
unor investigații efectuate de experții ONU în UE, care au constatat încălcarea con-
vențiilor și a acordurilor internaționale de către transportatorii aerieni moldoveni, 
aceștia au solicitat statelor europene să nu acorde companiilor respective coridoa-
re aeriene și să le interzică intrarea în spațiul aerian al statelor UE [17].

Bineînțeles, autoritățile statale din Moldova, în primul rând ASAC, erau obli-
gate să reacționeze dur la apelul Comisiei speciale de experți a ONU, asigurând 
astfel nu numai combaterea transportării nelegitime a mărfurilor cu statut spe-
cial, ci și securitatea spațiului aerian și a persoanelor aflate la bord. 

Conform celor relatate, conchidem că la transportul internațional de măr-
furi, pasageri constatăm noțiuni precum „persoană juridică – agent economic 
participant la AEE – expeditor, exportator de mărfuri”; „persoană juridică – 
agent economic partipant la AEE – destinatar, importator de mărfuri”, „trans-
portator de mărfuri” și „transportator de pasageri”, care figurează ca persoană 
juridică ce își îndeplinește obligațiunile statutare prevăzute de legislația sta-
tului de înregistrare. Documentele de procedură vamală denotă că în cazul în 
care persoana juridică, agent economic participant la AEE a statului, rezident 
al Moldovei care practică genul de activitate transportul internațional de măr-
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furi și pasageri, încalcă regulile vamale sau comite contrabandă, nu întâmpină 
probleme la aplicarea sancțiunilor conform prevederilor CV al RM sau ale CP 
al RM. Probleme complicate apar în cazurile când infracțiunea de contrabandă 
este comisă de persoana juridică străină care expediază mărfuri către agentul 
economic destinatar din Republica Moldova, îndeosebi în cazurile când contra-
banda este comisă de transportatorul specializat în transportarea pe cale inter-
națională a mărfurilor. În asemenea situații apar probleme care practic nu pot fi 
explicate și nici nu au un răspuns calificat din punct de vedere teoretico-juridic 
la aplicarea mecanismului de sancțiuni atât administrative, cât și penale. Pro-
bleme apar din motive reale și obiective, precum:

 - persoana juridică străină – agent economic al activității economice exter-
ne – își are sediul în afara hotarelor Republicii Moldova și nicidecum nu putem 
avea acces la baza de date a activității sale, pentru a o recunoaște în calitate de 
subiect al contravenției sau al infracțiunii de contrabandă;

 - lipsa actelor autentice care au stat la baza efectuării tranzacției, adică a 
exportării către agentul economic din Republica Moldova a mărfurilor, încărcă-
turilor, obiectelor;

 - este imposibilă întocmirea documentelor de procedură vamală sau, după 
caz, de procedură penală (procesele-verbale de audiere a martorilor care au 
expediat marfă în Republica Moldova; confruntările între martori etc.), fără de 
care nu se poate porni cauza administrativă sau cauza penală de contrabandă;

 - controlul bancar al persoanei juridice străine se află în afara hotarelor Re-
publicii Moldova, iar în cazul aplicării sancțiunii penale sub formă de amendă, 
accesul la contul bancar pentru a aplica sechestrul este practic imposibil;

 - imposibilitatea de a solicita alte documente de la organele vamale, de la 
organele de drept, de la organele statale de pe teritoriul statului de expediere a 
lotului de marfă spre Republica Moldova.

În situația comiterii infracțiunii de contrabandă de către persoana juridică 
participantă la AEE a RM, instanța de judecată poate aplica doar acele sancți-
uni care sunt stipulate în art. 63 din CP al RM, însă atât teoretic, cât și practic, 
aplicarea acestor sancțiuni pentru comiterea contrabandei de către persoanele 
juridice străine care expediază în mod ilegal în Republica Moldova mărfuri, va-
lori, bunuri sau care efectuează transportarea mărfurilor prin regim de tranzit 
internațional prin teritoriul statului nostru este imposibilă. 

Exemplu: SRL „T.D.M.” din Moldova, specializată în transportarea internațională 
a mărfurilor confecționate din piele, pe care le încărca în China pentru a fi trans-
portate în or. Tiraspol, pătrunzând în specificul transportării internaționale a măr-
furilor, inclusiv celei ilegale, au hotărât să-și sporească câștigurile de la transportă-
rile efectuate, deoarece serviciile lor au fost solicitate nu o singură dată de agenții 
economici ilegali din Rusia, care activau ani la rând. Conform acordului stabilit cu 
persoanele în cauză, care practicau pentru perioade îndelungate însușirea ilegală 
a mărfurilor aflate în tranzitul internațional, șoferii autotirurilor din Moldova se 
angajau pe diferite căi să pătrundă în încăperile marfare, astfel încât să nu fie de-
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teriorate sigiliile aplicate conform Carnetului TIR, iar agenții economiei tenebre se 
obligau să aștepte, în locuri concrete, preluarea mărfurilor confecționate în China, 
să achite în valută marfa și să asigure trecerea controlului vamal la ieșirea din Fe-
derația Rusă. La prima etapă șoferii de la„T.D.M.”, convingându-se că la ieșirea din 
Rusia vameșii din Belgorod aplicau ștampilele doar pe documentele marfare inter-
naționale, verificând rareori sigiliile vamale, efectuând unele înscrieri în calcula-
toare, au început să practice comercializarea mărfurilor aflate în tranzit agenților 
economiei tenebre din Rusia, practicând schema dată pe parcursul unui an de zile. 
La rândul lor, vameșii din Belgorod, care înfăptuiau munca analitico-operativă cu 
mărfurile aflate în tranzitul internațional din China spre Moldova, au dedus că spre 
Moldova se transportă o cantitate enormă de haine din blană naturală, care ar fi 
ajuns pentru a îmbrăca fiecare al treilea locuitor al Moldovei, ceea ce ar fi fost im-
posibil, fapt asupra căruia urma să efectueze controlul vamal calificat asupra au-
tocamioanelor TIR din Moldova. În urma controlului vamal minuțios s-a constatat 
că, din cele 12 autocamioane reținute pentru verificare, 10 erau goale, adică marfa 
care era inclusă în documentele marfare internaționale, îndeosebi în Carnetul TIR, 
lipsea completamente, iar în două din ele erau câteva lăzi cu haine vechi din trico-
taj, și nu din piele naturală, cum era fixat în documentele marfare internaționale. 
Astfel, vameșii din regionala Belgorod, Federația Rusă, au curmat filiera de contra-
bandă comisă de compania de transport auto „T.D.M.” din Republica Moldova [18].

Investigațiile operative ale cazului relatat efectuate de vameșii din regiona-
la vamală Belgorod, Federația Rusă, au dovedit că pe parcursul unui an de zile 
transportatorii din Moldova au efectuat peste 300 de curse de autocamioane cu 
marfă scumpă, în valoare totală de circa 20 mil. dolari SUA. Lor le-a fost acordat 
regim vamal de tranzit internațional prin teritoriul Federației Ruse, marfa a fost 
nelegitim descărcată pe teritoriul Rusiei, cu încălcarea regimului vamal acordat 
conform Convenției TIR la intrarea în țară. În opinia noastră, însăși SRL„T.D.M.” 
din Moldova a fost organizatorul schemei de contrabandă calificată prin teritoriul 
Federației Ruse, prin urmare, atât persoana juridică „T.D.M.”, cât și șoferii acesteia 
urmau să fie trași la răspundere penală pentru comiterea contrabandei prin de-
clararea neautentică a mărfurilor transportate sub acoperirea Carnetului TIR. O 
parte esențială a vinovăției în derularea schemei în cauză de contrabandă desfă-
șurată pe teritoriul Federației Ruse o poartă, în opinia noastră, și funcționarii va-
mali din Republica Moldova care se ocupau de evidența Carnetelor TIR aplicate 
la transportul internațional de mărfuri. Vina acestora constă în faptul că, potrivit 
Regulamentului despre aplicarea Carnetului TIR la transportul internațional de 
mărfuri, încărcături pe teritoriul vamal al statului, transportatorul internațional 
este obligat să prezinte la locul de destinație indicat în documentele marfare in-
ternaționale și nemijlocit în Carnetul TIR marfa transportată prin aplicarea Car-
netului TIR, eliberându-i în acest sens certificatul vamal special numai în cazul 
transportării reale a mărfurilor la locul de destinație, care atestă transportarea 
mărfurilor și prezentarea de facto reală a acestora la vama de destinație. Certifi-
catul vamal în cauză este eliberat persoanei juridice, transportator internațional 
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al mărfii, conform documentelor marfare internaționale de transport care au în-
soțit lotul de marfă pe întregul parcurs al rutei de la expeditor la destinatar, oricât 
de lungă ar fi calea de transportare [19]. Subliniem că acest certificat vamal de 
gestiune strictă este obligatoriu pentru transportatorul internațional care a uti-
lizat Carnetul TIR la transportarea mărfurilor, pentru a putea transmite Carnetul 
TIR utilizat, încheiat de către organul vamal național căruia i-a fost repartizat, 
către organizația ANTAI din Geneva, Elveția, care elaborează și repartizează Car-
netele TIR în plan internațional.

Din cazul selectat din arhivele regionalei vamale Belgorod, Federația Rusă, 
rezultă că vameșii din Moldova întocmeau aceste certificate de transportare 
a mărfurilor prin metodă ilegală, introducând în ele date fictive, fie că nu le 
întocmeau în genere, lăsând ca transportatorul să se descurce de sine stătător 
cu problemele sale, creându-i astfel posibilitatea reală de a aplica în continuare 
modalitatea de contrabandă pe teritoriul statelor vecine, încheind lanțul aces-
tei scheme ilegale pe teritoriul vamal al Moldovei.

În același timp, menționăm că vameșii din Moldova n-au ținut cont de pre-
vederile Convenției TIR, care dispune cu strictețe că pentru a transporta în re-
gim accelerat mărfurile, indiferent de numărul de state de tranzit prin terito-
riul cărora este transportat lotul de marfă, se aplică Convenția TIR adoptată în 
1975 la Geneva de Comisia europeană economică a ONU. La momentul actual, 
la Convenția TIR au aderat 64 de state și ea cuprinde toată Europa, câteva state 
din Africa de Nord și Orientul Apropiat. Convenția TIR a fost semnată de către 
state precum SUA, Canada, Chile și Uruguay. Conform prevederilor Convenției 
TIR, mărfurile transportate în baza Carnetului TIR au avantaje față de celelalte 
mărfuri transportate, deoarece serviciul vamal al statelor participante la Con-
venție nu practică controlul fizic al mărfii la transportarea acesteia peste fron-
tieră, recurgând doar la verificarea mijloacelor de identificare vamală, adică a 
ștampilelor vamale ale statului de expediere, a sigiliilor aplicate pe pârghiile 
de deschidere a ușilor remorcilor, semiremorcilor, containerelor în cazul aflării 
mărfii în încăperile acestora, examinarea exterioară a remorcilor, semiremorci-
lor, containerelor marfare, a locurilor în care sunt încărcate mărfurile. Rezultă, 
deci, că mărfurile transportate cu aplicarea Carnetului TIR trec procedura sim-
plificată de control vamal în statele de tranzit internațional, inclusiv la hotarul 
statului de destinație a mărfii, lotul de marfă urmând a fi prezentat la vama in-
ternă în raza de activitate a căreia se află agentul economic – destinatarul măr-
fii, pentru a fi definitivate procedurile vamale de vămuire a mărfii, încasarea 
plăților, a taxelor vamale prevăzute de legislația vamală națională și acordarea 
intrării în circulație liberă a lotului de marfă în cauză. 

După cum menționează Convenția TIR, transportarea mărfurilor cu aplicarea 
Carnetului TIR are loc atunci când marfa aflată pe teritoriul unui stat se expedia-
ză (exportă) către destinatarul mărfii care se află pe teritoriul altui stat, iar între 
aceste două state se află unul sau mai multe state naționale pe teritoriul cărora 
lotul de marfă urmează a fi transportat în regim de tranzit vamal internațional. 
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Exemplu: SRL „S.” din Germania a expediat spre Moldova lotul de marfă - pro-
duse alimentare, evaluate la 55 000 dolari SUA, având un transportator auto din 
România, care și-a deschis Carnet TIR. La intrarea în Republica privatMoldova, 
vama Sculeni, i-a fost indicată ruta de prezentare a marfii - vama Grigoriopol din 
stânga Nistrului. Marfa accizată, însă, a fost descărcată la depozitul  priva din 
Chișinău, fără perceperea plăților și a taxelor vamale, prevăzute de legislația va-
mală în vifoare, drept urmare fiind întocmit un proces-verbal despre încălcarea 
regulilor vamale comise de transportator, care a aplicat Carnetul TIR la trans-
portarea mărfii la locul de destinație [20].

Ţinem să menționăm că depistarea cazului indicat de comitere a infracțiunii 
vamale, practicat de transportatorii internaționali de mărfuri din România, co-
mis pe teritoriul Moldovei, a fost posibilă numai în urma unor acțiuni operative 
de investigații întreprinse de conducerea AC al SV al RM, care, efectuând un filaj 
calificat al autocamionului marfar din România, a depistat antrepozitul vamal 
din Chișinău în care se stocau mărfurile străine introduse în mod ilegal în țară 
fără achitarea plăților și taxelor vamale. Menționăm că, în urma solicitărilor 
adresate de către conducerea de vârf a SV al RM directorului antrepozitului va-
mal de stocare a mărfurilor în cauză, de a deschide depozitul pentru verificarea 
mărfurilor aflate sub control vamal, a fost stabilit că în depozit se aflau măr-
furi accizate, a căror valoare depășea suma de 500 000 $, asupra cărora șeful 
depozitului cet. Iu.Gh. nu avea nici un document juridic de trecere a acestora 
peste frontiera vamală a Moldovei. Fiind audiat în scris de către funcționarii 
vamali din grupa operativă, cet. Iu.Gh. a relatat că mărfurile în cauză le-a primit 
pe factura internă din Transnistria de la agenții economici din or. Grigoriopol, 
Dubăsari și Tiraspol. Numai pe schema în cauză de contrabandă întreprinsă de 
transportatorul marfar internațional din România bugetul Moldovei a pierdut 
plăți și taxe vamale neacumulate în bugetul de stat în sumă de circa 2,0 mil. lei 
moldovenești la acel moment.

Practica vamală din Republica Moldova, multiplele dosare penale clasate, 
materialele de arhivă ale instituțiilor vamale din Moldova dovedesc că GCO 
adesea folosesc Carnetele TIR la transportarea mărfurilor de preț care depă-
șesc suma de 50 000 dolari SUA și care sunt transportate în bază de contracte 
comerciale internaționale întocmite în mod fictiv. La fel sunt întocmite în mod 
fictiv scrisorile CMR, facturile vamale, îndeosebi datele denaturate incluse în 
Carnetul TIR sub a cărui acoperire se transportă loturi de marfă folosind pe 
larg și falsul intelectual la întocmirea documentelor marfare internaționale.

Exemplu: Funcționarul SRL din Federația Rusă, cet. Moldovei S.S., activând în 
bază de procură fictivă, a încheiat contractul comercial internațional pe țigările 
„Carpați” care urmau a fi procurate de la SA „T-R” și exportate din România spre 
Federația Rusă, către SRL «И.С.Ц. », având ca transportatori agenții economici 
din Moldova. După efectuarea controlului de frontieră la vama Albița, România, 
lotului de marfă i-a fost permisă plecarea spre Moldova – vama Leușeni, pentru a 
urma calea, prin Moldova, spre Federația Rusă. În realitate, atunci când autotirul 
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cu țigări se afla la controlul de frontieră în vama „Albița”, în PCTF Leușeni stătea 
un alt automobil asemănător, cu remorca goală, care aștepta autotirul cu țigări 
să vină de pe pod. La momentul trecerii peste linia de demarcare a frontierei de 
stat și parvenirii acestuia în vama Leușeni, autocamionul cu remorca goală a 
schimbat remorca goală cu remorca cu țigări, a instalat alte numere de înma-
triculare la remorcă și s-a întors în România. Astfel, capul de tractor întorcea în 
mod ilegal semiremorca cu țigări „Carpați” pe teritoriul României, iar cel sosit 
din România întorcea remorca goală pe teritoriul Moldovei. În Carnetele TIR se 
aplicau ștampilele fictive despre efectuarea tranzacției pe teritoriul Federației 
Ruse, în realitate însă, lotul de țigări de fapt nu trecea frontierele statelor de tran-
zit, inclusiv ale statului de destinație, ci se întorcea pe teritoriul României, fiind 
puse în mod ilegal în comercializare pe piața internă din România [21]. 

Schemele de contrabandă existente în AEE a RM dovedesc că unitățile de 
transport auto ce dispun de simbolul Convenției TIR sunt pe larg folosite și la 
transportarea ilegală a mărfurilor de preț de proveniență străină ce au o mare 
ofertă pe piața țărilor vecine. În scopul acoperirii acestor transportări ilegale 
sunt folosite mărfuri necalitative care, după trecerea reușită a acestora peste 
frontiera vamală, nu sunt transportate la locul de destinație conform Carnetu-
lui TIR, ci sunt aruncate ca lucruri fără valoare.

Exemplu: GCO, condusă de cet. J.S., introducea săptămânal în mod legal în Ro-
mânia marfa „Suc de mere” în vrac, fiind transportat cu autotirul-cisternă înma-
triculat în Moldova, dispunînd în mod oficial și legal de simbolul Convenției TIR, 
prevăzut de pct. 1.9.3 al Convenției TIR. La intrarea în România prezentau con-
tractul comercial internațional precum că ei importă marfa la prelucrare. Aceste 
transportări, inclusiv în timp de iarnă, au trezit suspiciunea vameșilor din Româ-
nia, iar la una din intrările în țară au supus autotirul unui control vamal riguros. 
În timpul controlului s-a constatat că autocisterna cu capacitatea de circa 20 tone, 
care trecea frontiera vamală sub acoperirea Carnetului TIR, conținea circa 4 tone 
de lichid, ale cărui miros și calitate nu se putea numi „Suc de mere”. În rest, după 
peretele dublu care se afla aproape de mijlocul cisternei erau tăinuite de controlul 
vamal peste 75000 pachete de țigări, majoritatea de marca „Super King”. Pentru a 
ajunge la lotul de țigări, vameșii români au recurs la aplicarea aparatului electric 
pentru a tăia și a scoate învelișul exterior și cel interior al autocisternei-termos, 
formînd astfel o fereastră prin care au scos țigările din ascunziș. După descărcarea 
mărfurilor introduse prin contrabandă în România, s-a constatat că în interiorul 
cisternei, pe osia din față în care se transporta așa-numitul „Suc de mere”, care nu 
putea fi folosit în alimentație, se afla un alt ascunziș, montat din metal inoxidabil, 
cu o configurație „geometrică” fixă, în care era tăinuit metal colorat – cositor, fo-
losit în calitate de piese de alunecare la roțile de tren. Alt ascunziș special, la fel cu 
cositor, era montat și pe osia din spate a autocisternei-termos, în încăperea în care 
se aflau țigările tăinuite, numai că era de 5-6 ori mai mare decât cel din încăperea 
cu lichid, instalat în partea din față a autocisternei-termos. Calculele geometrice 
erau efectuate astfel încât, în caz de cântărire parțială pe osia din față și din spa-
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te la vama „Leușeni”, greutatea să fie egală între ele, iar în cazul cântăririi totale 
a cisternei la vama „Albița”, România, marfa din cisternă să atingă greutatea de 
20 tone, cât era indicat în documentele marfare internaționale. În greutate totală 
intra așa-zisul „Suc de mere”, țigările tăinuite și cositorul din ascunzișurile special 
montate pe osiile autocisternei-termos [22].

Exemplele practice prezentate denotă că atât pe parcursul anilor precedenți, 
cât și actualmente se încalcă în mod flagrant cerințele convențiilor internațio-
nale, îndeosebi ale Convenției TIR care urgentează transportarea mărfurilor cu 
transportul auto, iar în unele cazuri folosindu-se și transportul feroviar, fluvial, 
aerian și maritim, în cazul în care pe o porțiune neînsemnată de transportare 
a mărfurilor se aplică transportul auto. Rezultă, deci, că organele de drept din 
Republica Moldova, îndeosebi organele vamale, trebuie să dea o atenție pri-
mordială respectării nemijlocite a convențiilor nominalizate, aflate în vigoare. 

Nenumăratele cazuri de comitere a contrabandei de către transportator, se-
lectate din activitatea practică a organelor vamale din Moldova, România, Ucrai-
na, Federația Rusă, din alte state, ne permit să concluzionăm că marea majori-
tate a infracțiunilor de contrabandă în AEE a oricărui stat se comite, direct sau 
tangențial, prin intermediul și cu participarea nemijlocită a transportatorului, 
cu excepția cazurilor particulare, când transportatorul n-a cunoscut și nici nu 
putea cunoaște acțiunile care au contribuit la comiterea contrabandei. În baza 
cazurilor de contrabandă depistate de organele de drept din țară, a cazurilor de 
contrabandă supuse studiului, dar care nu au fost introduse în prezentul arti-
col, precum și în baza practicii vamale internaționale, concluzionăm că, în sco-
pul comiterii contrabandei, transportatorul aplică scheme ilegale de comitere a 
contrabandei prin efectuarea „tranzitului vamal internațional fictiv”, la fel, prin 
efectuarea tranzitului vamal internațional întrerupt. Remarcăm că schemele 
în cauză, frecvent atestate în activitatea vamală națională și internațională, nu 
sunt incluse nici în sursele legislative, nici în actele normative interne, nici în 
convențiile internaționale de ramură, nici în sursele doctrinare teoretice sau 
în cele aplicative. Noțiunile de contrabandă comisă de transportator prin apli-
carea modalității de tranzit fictiv, precum și de tranzit întrerupt pot fi deduse 
numai reieșind din multiplele procese-verbale întocmite la comiterea contra-
bandei de către transportator, pe care le găsim în arhivele instituțiilor vamale 
de la frontiera de stat, vămile interne din Moldova, dar și în materialele cau-
zelor penale intentate pe cazurile de contrabandă de către organele de drept, 
inclusiv a materialelor examinate de către instanțele judecătorești din țară, în 
sentințele pronunțate pe cazurile de contrabandă de către aceste instanțe.

Conchidem că prin noțiunea de comitere a contrabandei la aplicarea tranzitu-
lui internațional fictiv urmează să înțelegem acțiunile ilegale ale agentului eco-
nomic participant la AEE a statului, specializat în transportul internațional de 
mărfuri, obiecte, valori, pasageri, care, profitând de înlesnirile vamale prevăzute 
de legislația națională a statului ce urmărește respectarea cerințelor convenți-
ilor și acordurilor internaționale, introduc pe cale ilegală pe teritoriul statului 
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mărfuri, valori, bunuri, fără achitarea plăților taxelor vamale, sau aplicarea pe 
adresa acestora a mecanismului juridic de respectare a restricțiilor și prohibiții-
lor stabilite la trecerea peste frontiera vamală a statului național (n.a).

Includem în definiția dată și transportarea pasagerilor pe rutele de tranzit in-
ternațional, înfăptuită numai de persoane juridice și numai în baza convențiilor 
internaționale, dat fiind faptul că practica vamală internațională demonstrează 
un șir de cazuri în care anume transportatorul specializat la transportarea pa-
sagerilor pe rutele internaționale a comis cazuri de contrabandă, profitând de 
faptul acordării tranzitului internațional prin teritoriul vamal al statului, fără 
a achita plățile și taxele vamale preconizate sau fără a respecta restricțiile și 
prohibițiile stabilite de legislația vamală a statului național.

Exemplu: Secția de investigații speciale a vamei Leușeni, efectuând filajul asu-
pra autobuzelor companiei de transport „Iu.-Gh.” și „C.S.” din Turcia, care trans-
portau pasageri din Moldova spre Turcia, au observat că autobuzele care anterior 
treceau peste frontiera vamală a Moldovei, cu numere de înmatriculare turcești, 
la un moment dat au început să fie prezentate de către șoferii turci controlului 
vamal Leușeni cu pașapoarte tehnice și numere de înmatriculare din Moldova. 
Acest fapt i-a pus în gardă, deoarece era de înțeles că sunt încălcate prevederile 
Convenției internaționale despre transportul internațional de pasageri, la care 
Republica Moldova este parte. Fiind întrebați de vameși despre motivul acestor 
schimbări, șoferii turci au comunicat că autobuzele sunt înregistrate în Moldova, 
prezentând în acest sens și pașapoartele de înmatriculare a lor, numerele de pe 
caroserie, precum și alte documente necesare la trecerea frontierei vamale a au-
tobuzelor. Ofițerii vamali însă nu s-au lăsat înduplecați de șoferii turci și au recurs 
la efectuarea controlului vamal riguros al autobuselor turcești, în urma căruia s-a 
constatat că în locurile de aflare a instrumentelor necesare pentru deservirea teh-
nică a autobuzului, se aflau dosite de controlul vamal numere de înmatriculare ale 
aceluiași autobuz, însă cu simbolica, seria și numerele din Turcia. La audieri, șoferii 
au explicat că autobuzele au fost puse la evidență în Moldova de mai mult timp și 
că ei au uitat să returneze numerele turcești poliției din Turcia. Fiind întrebați de ce 
pașapoartele tehnice turcești asupra autobuzelor se află printre lucrurile lor per-
sonale, șoferii n-au putut da un răspuns clar, fapt ce a sporit suspiciunile vameșilor 
moldoveni că companiile auto de pasageri turcești încalcă legislația vamală inter-
națională. Pe parcursul a 7 zile, echipele speciale de control vamal al autobuselor 
turcești au depistat 8 perechi de numere de înmatriculare turcești, cu pașapoarte 
de înmatriculare care însoțeau numerele de înmatriculare a autobuzelor, ele fiind 
ridicate și considerate, conform legislației vamale internaționale, ca ilegale la tre-
cerea peste frontiera vamală a statului [23].

Cazul indicat, a cărui schemă funcționa deja cu succes și care pentru prima 
dată în practica vamală națională a fost depistată de serviciile de investigații 
operative speciale ale vămii Leușeni, a trezit nedumerirea nu numai a condu-
cerii vămii Leușeni, ci și a unor factori de decizie din Aparatul Central al SV al 
RM la acel moment, întrucât acest act nu prezenta nici un semn al componenței 
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de fraudă vamală, fără a mai vorbi despre componența infracțiunii de contraban-
dă sau a altor componențe de infracțiuni vamale. Opinia șefului secției de inves-
tigații operative speciale, la acel moment, asupra cazului dat, care este autorul 
prezentului articol, a fost că însuși faptul existenței pe unele și aceleași unități de 
transport auto de pasageri pe rutele internaționale a două pașapoarte tehnice in-
ternaționale de însoțire a autocarului, a două numere de înmatriculare internați-
onale eliberate de serviciile de stat a două state diferite, este o încălcare flagrantă 
a cerințelor convențiilor internaționale ramurale, precum și a legislației vamale 
naționale, și că, pentru a da o notă juridică calificată și a aprecia acțiunile trans-
portatorilor auto internaționali de pasageri din Turcia, trebuia să fie efectuată o 
investigație operativă specială asupra transportatorilor din Turcia și a companii-
lor de transport „Iu.Gh.” și „C.S.”, care circulau regulat pe ruta auto internațională 
Istanbul, Turcia – Chișinău, Republica Moldova (n.a.), fapt care a fost acceptat de 
conducerea Departamentului Vamal al Republicii Moldova [24]. 

Analizând schema de fraudare vamală întreprinsă de către transportatorii auto 
de pasageri din Turcia, încheiată de autoritățile statale, și în primul rând de cele 
vamale din Republica Moldova, constatăm că doar în baza datelor aproximative 
stabilite de serviciile de investigare operativă ale organelor vamale din Moldova, 
numărul total de curse efectuate de autocarele turcești, care au trecut numai prin 
vama Leușeni, cu numere de înmatriculare moldovenești fictive, depășea cifra de 
6000 de ori pe o perioadă de 1,5 ani, ceea ce depășește suma de 7,5 mil. dolari 
SUA, care n-a fost achitată de șoferii turci în bugetul de stat al Bulgariei. Executarea 
schemei de tranzit fictiv internațional, începând de pe teritoriul Republicii Moldo-
va, continuând prin teritoriul României, încheindu-se la finalizarea tranzitului fictiv 
internațional prin teritoriul Bulgariei, a luat start din momentul în care unii factori 
de decizie din Aparatul Central al SV al RM au eliberat ilegal adeverințele vamale 
TV-25 pentru transportul introdus în Republica Moldova, adică pentru fiecare din-
tre cele 45 de autobuze turcești ale companiilor „Iu.Gu” și „C.S.” care circulau pe 
rutele internaționale și care, la rândul lor, au stat la baza eliberării pașapoartelor 
tehnice și a numerelor de înmatriculare pe autobuzele turcești.

Organele vamale ale Bulgariei, alte organe de drept în domeniul securității eco-
nomico-financiare a Bulgariei au fost uimite de funcționarea schemei de contra-
bandă în cauză, comisă de transportatorii turci cu ajutorul pașapoartelor tehnice 
și al numerelor de înmatriculare din Republica Moldova, încât la începutul anului 
1999 au dispus introducerea regimului de vize pentru cetățenii Republicii Moldova 
care călătoreau în sau prin Bulgaria cu transportul auto în tranzit internațional.

Așadar, în baza multiplelor cazuri practice prezentate în studiul în cauză, a cau-
zelor penale asupra cărora au fost pronunțate sentințe de condamnare, a cauzelor 
penale de contrabandă care, din motive necunoscute, n-au fost depuse în instanțele 
de judecată pentru examinare, avem posibilitatea de a defini explicit noțiunile de 
tranzit vamal internațional fictiv și tranzit vamal internațional întrerupt.

Noțiunea de tranzit vamal internațional fictiv la AEE a statului presupune 
acțiunile comise intenționat și nemijlocit de funcționarii de decizie ai persoanei 
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juridice participante la AEE a statului, specializată în transportul internațional 
de mărfuri, obiecte, valori, pasageri, prin aplicarea regimului vamal facilitar sau 
a facilităților vamale prevăzute de legislația vamală a statului național, orienta-
te la trecerea ilegală peste frontiera vamală a statului fără declararea, conform 
ordinii stabilite de legislația statului de tranzit, a mărfurilor, obiectelor, valorilor, 
bunurilor, sau cu declararea neautentică la trecerea peste frontiera vamală a 
statului a mărfurilor și bunurilor, a căror declarare era obligatorie (n.a.).

Prin noțiunea de tranzit vamal internațional întrerupt înțelegem acțiunile 
comise de funcționarii de decizie ai persoanei juridice participante la AEE a sta-
tului, specializată în transportul de mărfuri, obiecte, valori, pasageri, cărora le-a 
fost acordat regimul vamal facilitar, alte facilități vamale de intrare pe teritoriul 
vamal al statului, însă n-au prezentat și nici n-au transportat la organul vamal 
de destinație la ieșirea din țară pentru a fi scoase de facto din țară anume acele 
mărfuri, obiecte, valori, cărora, la vama de intrare în țară, le-a fost aprobat re-
gimul vamal facilitar sau alte facilități vamale prevăzute de legislația vamală a 
statului național de tranzit internațional (n.a).

Ţinând cont de faptul că o parte semnificativă din cazurile de contrabandă o 
comit anume agenții economici străini și transportatorii de mărfuri care se de-
plasează în regim de tranzit vamal internațional pe teritoriul vamal al Republicii 
Moldova, propunem ca în CP al RM să fie operate modificări și completări care 
să prevadă sancțiunea penală în formă de sechestru asupra lotului de marfă sau 
unității de transport al agentului economic, recunoscut în calitate de subiect al 
infracțiunii de contrabandă, și care constituie echivalentul sumei mărfurilor in-
troduse sau descărcate pe teritoriul vamal al Moldovei fără achitarea plăților și a 
taxelor vamale, cu confiscarea ulterioară a acestora în beneficiul statului.
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The present article examines the concepts of natural person, passengers, travelers, 
who travel across the state border through the state border and customs border crossing 
checkpoints, for various purposes. The author indicates in the article the types of transport 
that may be used by individuals when moving across the state border and the customs border 
of the state, through the state border and customs border crossing checkpoints, also indicating 
animal traction transport and live animals that can be used as objects of travel and means 
of movement across the state border and the customs border of the Republic of Moldova. In 
the article, the author also carries out a analysis of the legislation of the Republic of Moldova 
on the application and use by individuals of animal traction transport, including live animals 
as a means of transport and travel across the customs border of the state, appealing in this 
regard to the practice of law enforcement bodies in some states of the European Union. 
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border, passenger transportation, animal traction transport, live animals, customs offense, 
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Sursele mass-media ne informează că zilnic prin punctele de control și trece-
re a frontierei de stat și a frontierei vamale a Republicii Moldova se deplasează 
zeci de mii de pasageri, utilizând în acest scop tansportul aerian internațional, 
transportul auto internațional, transportul feroviar internațional, transportul 
naval internațional, inclusiv transportul pe ape interstatal. Legislația națională 
în vigoare a Republicii Moldova cu privire la transporturi prevede că pe teri-
toriul vamal al Republicii Moldova, la transportarea pasagerilor prin teritoriul 
național al statului, pot fi utilizate următoarele tipuri de transport: transportul 
aerian, transportul auto, transportul feroviar, inclusiv transportul naval [1]. 

Practica activității organelor de ocrotire a normelor de drept din Republica Mol-
dova arată că pe teritoriul vamal național al Republicii Moldova persoanele fizice 
și pasagerii aplică și utilizează, în scopul trecerii peste frontiera vamală externă a 
statului, transportul aerian internațional, transportul feroviar internațional, trans-
portul auto internațional, transportul naval, transportul fluvial (debarcader; vas; 
luntre) [2]. Practica activității organelor vamale din Republica Moldova denotă că 
prin punctele de control și trecere a frontierei de stat, a frontierei vamale a Repu-
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blicii Moldova, persoanele fizice, pasagerii utilizează, la trecerea peste frontiera de 
stat și peste frontiera vamală a statului, transportul de tracțiune animală, bicicle-
tele, cărucioarele de mână, inclusiv se deplasează pe cale pietonală peste frontiera 
vamală a Republicii Moldova, în special la frontiera moldo-ucraineană [3]. 

Datele statistice ale organelor de ocrotire a normelor de drept din Republica 
Moldova denotă că persoanele fizice, pasagerii utilizează preponderent trans-
portul aerian internațional la trecerea peste frontiera vamală a statului. Astfel, 
numai transportatorul aerian internațional înregistrat în Republica Moldova 
și companiile de transport aeriene internaționale de pasageri din alte state ale 
lumii au transportat peste frontiera vamală aeriană a Republicii Moldova circa 
15 milioane de pasageri în perioada 2014-2019.

Din datele statistice oferite de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, consta-
tăm că fluxul de persoane fizice, pasageri aflați în trecere peste frontiera vamală a 
Republicii Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău în perioada anilor 2014-
2019 a fost în creștere permanentă atât la intrare în țară, cât și la ieșire din țară.

Aflați în trecere peste frontiera de stat și frontiera vamală a Republicii Mol-
dova prin punctele de control și trecere a frontierei de stat și a frontierei vama-
le a Republicii Moldova, persoanelor fizice, pasagerilor li se garantează dreptul 
la libera circulație [4] și li se aprobă posibilitatea de a avea asupra sa, inclusiv 
în bagajele personale, obiecte, valori, bunuri de uz personal și de necesitate 
personală, inclusiv mijloace bănești, valută, valori valutare, obiecte de bijuterie, 
documente bancare, documente de plată, alte documente care sunt necesare 
persoanei fizice, pasagerului, reieșind din tipul de călătorie pe care îl comunică 
organelor vamale în momentul trecerii peste frontiera vamală [5]. 

Conform prevederilor legislației vamale în vigoare a Republicii Moldova, persoa-
nelor fizice, pasagerilor aflați în trecere peste frontiera vamală a Republicii Moldova 
li se permite, în funcție de tipul de călătorie, de a dispune și de obiecte de floră, de 
obiecte de faună, în special de păsări vii, de animale vii (câini de rasă; iepuri de pră-
silă; pisici; nutrii, andatre; șenșile ș.a.), trecerea peste frontiera vamală a cărora se 
înfăptuiește numai cu acordul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor [6].

Practica activității organelor de ocrotire a normelor de drept din Republica 
Moldova denotă că persoanele fizice, pasagerii aflați în trecere peste frontiera 
vamală externă a statului prin punctele de control și trecere a frontierei de stat 
și a frontierei vamale a Republicii Moldova, pot întreprinde și măsuri ilegale de 
trecere peste frontiera vamală a obiectelor de faună, în special a animalelor vii 
aflate în posesia acestora, acțiuni care urmează a fi apreciate și calificate, după 
caz, ca o contravenție vamală [7] sau ca infracțiune de contrabandă, prevăzute 
de legislația vamală în vigoare a Republicii Moldova [8]. 

Activitatea practică a organelor de drept din statele limitrofe denotă că ani-
malele vii deseori sunt utilizate de către persoanele fizice ca mijloc de trans-
portare a loturilor de mărfuri de contrabandă trecute peste frontiera de stat 
și frontiera vamală a statului în afara punctelor de control și trecere oficială a 
frontierei de stat și a frontierei vamale a statului național.
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Exemplu: Cetățenii Ucrainei V.K. și L.M., având înțelegerea prealabilă cu ce-
tățenii României P.I. și N. O. de a trece ilegal peste frontiera de stat produse 
de tutungerie, au confecționat în mod manual două desage speciale, în care au 
împachetat câte 4 cutii de țigări în fiecare dintre ele, după care le-au urcat pe 
un cal de tracțiune care-i aparținea cu titlu de proprietate cetățeanului Ucrainei 
L.S., și s-au pornit în plină noapte spre frontieră. Ajunși în zona de frontieră cu 
România, la locul cunoscut și convenit din timp cu cetățenii români P.I. și N.O., 
cetățenii ucraineni V.K. și L.M. au transmis cetățenilor români P.I. și N.O. calul 
de tracțiune, care avea pe spate lotul de 8 cutii cu țigări de proveniență străină. 
Deplasându-se spre localitatea din preajma frontierei româno-ucrainene, ro-
mânii P.I. și N.O. au fost reținuți de poliția de frontieră a României pentru faptul 
trecerii ilegale a frontierei de stat a României și pentru comiterea infracțiunii 
de contrabandă cu produse de tutungerie [9]. 

Analiza juridică penală a cazului practic de comitere a contrabandei cu produ-
se de tutungerie avut loc la frontiera de stat ucraineană-română, în zona munți-
lor Carpați, denotă că pe filiera de contrabandă în cauză activau grupe organizate 
de persoane fizice, atât din România, cât și din Ucraina, care, în scopul trecerii 
reușite a mărfurilor de contrabandă peste frontiera de stat și frontiera vamală a 
Ucrainei cu România, utilizau animalele vii – caii de tracțiune pe care făptuitorii 
îi conduceau pe cărările munților Carpați, cunoscute de ei, acțiuni care urmează 
a fi calificate, în opinia noastră, ca un cumul de infracțiuni comise de un grup de 
persoane, având în prim plan infracțiunea de trecere ilegală peste frontiera de 
stat a Ucrainei, prevăzute de art. 332 din Codul penal al Ucrainei, precum și in-
fracțiunea de contrabandă, prevăzută de art. 201 din Codul penal al Ucrainei [10]. 

Arhivele instuțiilor vamale de frontieră de stat și frontieră vamală ale Re-
publicii Moldova denotă că persoanele fizice pot comite infracțiunea de con-
trabandă și alte infracțiuni adiacente, avînd în calitate de obiect material al in-
fracțiunii de contrabandă anume animalele vii – caii de tracțiune trecuți ilegal 
peste frontiera de stat și frontiera vamală a Republicii Moldova. 

Exemplu: Cetățenii Republicii Moldova V.P., I. V. și A.B., locuitori ai satului D. 
din lunca râului Prut, Republica Moldova, au întocmit în mod verbal o înțelege-
re prealabilă cu cetățenii României V.A. și N.H., locuitori ai satului Gr., situat pe 
partea dreaptă a râului Prut, în România, vizavi de satul D. din Republica Mol-
dova, conform căreia se prevedea trecerea ilegală a cailor de tracțiune vii din 
Republica Moldova peste frontiera de stat moldo-română, cu comercializarea 
ulterioară a acestora pe piața din or. Huși, județul Vaslui, România. În scopul re-
alizării condițiilor înțelegerii prealabile, cetățenii Republicii Moldova V.P., I. V. și 
A.B. au furat într-o seară, de pe pășunea satului D., doi cai, care au fost împiedi-
cați de proprietarul lor, cetățeanul Moldovei C.T., locuitor al satului D., lăsându-i 
să pască pe timp de noapte, fără supraveghere, pe pășunea publică din satul D. 
Acaparând caii de pe pășunea satului, moldovenii V.P., I. V. și A.B. s-au deplasat 
imediat către malul râului Prut, pe partea Moldovei, iar cet. Moldovei A.B., care 
era și un bun înotător și care avea la el două funii subțiri, dar tari, din capron, 
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de lungimea de cca 50 metri fiecare, și-a legat de brâu ambele funii, a întrat în 
apa râului Prut și a început a înota către malul opus al râului Prut, în direcția 
localității Gr., județul Vaslui, pe partea teritorială a României. 

Ajuns la malul râului Prut în România, A.B. a fost întâlnit de către cetățenii 
României V.A. și N.H., care, ieșind din apa râului Prut, și-a dezlegat capetele 
funiilor de la brâu, înmânându-le cetățenilor români V.A. și N.H. El le-a zis ulti-
milor că de capătul celălat al funiilor sunt legați caii și că ei pot să tragă caii pe 
apă de pe malul stâng al râului pe malul drept al râului Prut. Scoțând caii din 
apele râului Prut, cetățenii României V.A. și N.H. au luat caii de cap, urmând ca-
lea spre casă pentru a-i pregăti de vânzare la târgul de animale vii, urmând să-i 
comercializeze cu unitatea pe piața din or. Huși, România [11]. 

Conform informațiilor operative parvenite la organul vamal de la alte orga-
ne de drept, după ce cetățenii români V.A. și N.H. au comercializat reușit caii pe 
piața din or. Huși, România, cetățenii Republicii Moldova, persoanele fizice, pa-
sagerii V.P., I.V. și A.B. s-au deplasat în mod legal și oficial peste frontiera de stat 
și frontiera vamală a Republicii Moldova, prin punctul de control și trecere a 
frontierei de stat și a frontierei vamale „Leușeni”, au plecat la Huși, România, la 
cetățenii români V.A. și N.H., și-au primit banii – leii românești, în numerar, care 
li se cuvenea lor în urma comercializării cailor răpiți de pe pășunea publică a 
satului D. din Republica Moldova. La intrarea cetățenilor Republicii Moldova 
V.P., I.V. și A.B. pe teritoiriul vamal al Republicii Moldova, după ieșirea acestora 
de pe teritoriul României prin vama Albița, ei, în modul prevăzut de legislația 
vamală în vigoare a Republicii Moldova, au declarat organului vamal Leușeni, 
Republica Moldova, leii românești, ulterior aceștia  fiind introduși în mod legal 
pe teritoriul vamal al Republicii Moldova [12]. 

Din cazul practic relatat supra constatăm că cetățenii Republicii Moldova 
V.P., I.V. și A.B., intrând în cârdășie cu cetățenii României V.A. și N.H., au comis un 
cumul de infracțiuni prevăzute de Partea specială a Codului penal al Republicii 
Moldova. Astfel, considerăm noi, cetățenii Republicii Moldova V.P., I.V. și A.B. au 
comis acțiunile ilegale de răpire a cailor de pe pășunea publică a satului D., depo-
sedându-l astfel pe proprietarul legal al acestora – cetățeanul Republicii Moldova 
C.T., de titlul de propritate asupra cailor, acțiune ce urma a fi calificată conform 
art. 187 și art. 1922 din Codul penal al Republicii Moldova. La fel, acțiunile ilegale 
ale persoanei fizice A.B., care a figurat în calitate de subiect principal la comite-
rea infracțiunii de cotrabandă în cazul practic relatat (și-a legat funiile de brâu, a 
trecut înot prin apele râului Prut din Republica Moldova în România și a trasmis 
românilor V.A. și N.H funiile de care erau legați caii aflați pe teritoriul Republicii 
Moldova, după care aceștia au tras caii de pe malul stâng al râului Prut, Republi-
ca Moldova, pe malul drept al râului Prut, în România), urmau a fi calificate ca 
trecere ilegală peste frontiera de stat a Republicii Moldova cu România, conform 
art. 362 din Codul penal al Republicii Moldova, și ca infracțiune de contrabandă, 
prevăzută de art. 248 din Codul penal al Republicii Moldova [13]. 

Analiza juridică complexă a cazului practic de contrabandă comis de un grup de 
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persoane fizice la frontiera moldo-română, relatat supra, permite să concluzionăm 
că rolul principal la comiterea infracțiunii de contrabandă exprimată prin trecerea 
animalelor vii prin apele râului Prut, peste frontiera de stat și frontiera vamală a 
Republicii Moldova, prin ocolirea punctelor de control și trecere a frontierei de stat 
și a frontierei vamale a Republicii Moldova, îi revin anume cetățeanului Republicii 
Moldova A.B., care de fapt este și subiectul principal al infracțiunii de contrabandă 
prevăzută de art. 248 din Codul penal al Republicii Moldova. 

Referindu-ne la subiectul imfracțiunii de contrabandă, prevăzute de art. 248 
din Codul penal al Republicii Moldova, relatăm că sursele juridice de specialitate 
prevăd că existența subiectului infracțiunii este o parte componentă indinspen-
sabilă a infracțiunii și o condiție necesară pentru constatarea componenței ori-
cărei infracțiuni. Conform prevederilor pct 3) al art. 275 din Codul de procedură 
penală al Republicii Moldova, urmărirea penală nu poate fi pornită, iar dacă a fost 
pornită, nu poate fi efectuată, și va fi încetată în cazurile în care fapta nu îmtru-
nește elementele infracțiunii, cu excepția cazurilor când infracțiunea a fost săvâr-
șită de o persoană juridică [14]. Temeiul juridic al răspunderii penale este, însă, 
componența de infracțiune stipulată exaustiv în legea penală, ceea ce presupune 
stabilirea obligatorie și a semnelor subiective ale componenței de infracțiune. 

În opinia autorului român I. Oancea, subiectul infracțiunii include în primul 
rând acele persoane care sâvârșesc aceste infracțiuni și sunt chemate la răs-
pundere penală și pedepesite, dacă, bineînțeles, îndeplinesc și celelalte condiți-
uni pentru a fi făcuți răspunzători.

Autorul rus R. Miheev definește vârsta răspunderii penale în sens larg, ca o 
perioadă de timp calendaristică ce se scurge din momentul nașterii, până la un 
anumit moment cronologic al vieții unei persoane, și în sens restrâns, ca mo-
ment al vieții în care intervin anumite schimbări medico-biologice, social-psi-
hologice și juridice în starea psihologică a persoanei. Anume din acest ultim 
moment legiuitorul consideră că persoana are aptitudinea biopsihică de a înțe-
lege și de a-și asuma obligațiile de comportare prevăzute de normele dreptului 
penal, precum și capacitatea de a-și stăpâni și dirija în mod conștient actele de 
conduită în raport cu măsurile (actele) de exigență [15, p. 36].

Doctrinarii penaliști din Republica Moldova sugerează că prin „subiectul 
infracțiunii” urmează să înțelegem persoana care săvârșește nemijlocit latura 
obiectivă a infracțiunii [16, p. 135]. Conform opiniilor doctrinarilor penaliști, 
subiectul infracțiunii trebuie să corespundă unor condiții generale (prevăzute 
în normele corespunzătoare din Partea Generală a Codului penal) și, după caz, 
unor condiții speciale (care pot fi stabilite în norma corespunzătoare din Par-
tea Specială a Codului penal al Republicii Moldova. 

Rezultă, deci, că subiecți ai oricărei infracțiunii concrete sunt persoanele im-
plicate în săvârșirea unei infracțiuni, fie prin însăși săvârșirea infracțiunii, fie 
prin suportarea consecințelor, a pagubei, a prejudiciului cauzat prin săvârșirea 
acesteia, adică prin săvârșirea infracțiunii concrete. 

Sursele doctrinare științifice penale din afara Republicii Moldova prevăd că, de regu-
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lă, subiect al infracțiunii poate fi orice persoană care întrunește cumulativ cele trei con-
diții: vârsta, responsabilitatea și libertatea de voință și acțiune a persoanei [17, p. 78]. 

Legislația penală în vigoare a Republicii Moldova denotă că în calitate de subiect 
al infracțiunii de contrabandă poate fi orice persoană fizică – cetățean al Republicii 
Moldova, cetățeni ai altor state, care la momentul trecerii peste frontiera vamală a Re-
publicii Moldova au atins vârsta de 18 ani, sunt responsabili și au capacitatea și liber-
tatea de voință și acțiune de a se deplasa peste frontiera vamală a Republicii Moldova. 
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The observance of human rights is the fundamental element of all social relations. The 
concern that these could be underestimated determines the state to undertake concrete 
measures in this regard, one of these measures being ensuring safety, without which no one 
would enjoy their rights. The concept of ensuring  safety represents one of the most solid 
grounds for the state to invest in legal tools that would protect its citizens against the 
devastating effects of crime. However, these legal tools, called special investigative measures, 
because of their nature, touch upon rights and freedoms of people against whom they are 
applied. Bearing this idea in mind we embark on a journey in which we want to find out what 
does this concept of “respect” mean when it comes to special investigative measures.
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guarantees, legality, civil rights, restrictions, judicial review.

O caracteristică esențială a unei societăți democratice o constituie grija pentru 
respectarea drepturilor și libertăților omului. Aceasta este o problemă de permanen-
tă actualitate, iar aspirația soluționării ei datează încă din cele mai vechi timpuri. 

Prin urmare, afirmarea încă din vremurile îndepărtate a ideilor generoase cu 
privire la promovarea și protejarea drepturilor omului, a făcut ca acestea să de-
vină drepturi fundamentale înscrise în majoritatea constituțiilor statale, precum 
și în convențiile și pactele internaționale cu privire la drepturile omului [1, p.3].

Abordările doctrinare care vizează drepturile și libertățile fundamentale 
sunt dezbătute pe larg în numeroase publicații și conferințe din întreaga lume, 
în acest mod se recunoaște importanța subiectului devenit deja interdiscipli-
nar. Tematica relatată mai sus, capătă o și mai mare anvergură datorită faptului 
că unele din aceste drepturi și libertăți, pot fi supuse limitării în anumite cir-
cumstanțe, fapt care suscită un interes deosebit, precum și critici din partea 
clasei politice și a societății civile. În acest sens dezbaterile se concentrează 
în jurul Legii cu privire la activitatea specială de investigații [2], fiind de așa 
natură încât afectează în mod inevitabil drepturile și libertățile fundamentale.

Până nu demult activitatea specială de investigații era considerată un su-
biect „tabu”, aceasta se datorează faptului că în perioada URSS asupra acestei 
activități plana un cifru înalt de secretizare. Evident că în asemenea circum-
stanțe sumbre și învăluite de mister, era cu neputință să se dezvolte ideologia 
drepturilor omului ca valoare inestimabilă.

https://context.reverso.net/traducere/romana-germana/publica%C8%9Bii
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Unii autori susțin că în perioadă respectivă încălcările oricăror norme 
de drept a atins apogeul. Nu este o coincidență faptul că simpla mențiune a N.
K.V.D-ului este uneori asociată cu nelegiuirea. În consecință, mijloacele de pro-
tecție a statului sau transformat în opusul său - instituția violenței și arbitrarului. 
Penibil este că ilegalitățile înregistrate în perioada respectivă, sunt comparate în 
mod eronat cu măsurile întreprinse de către subdiviziunile specializate ale sta-
tului astăzi, legalitatea cărora este pusă în permanență sub semnul întrebării. 
Cert este faptul că pentru a depăși aceste stereotipuri înrădăcinate, va fi nevoie 
de o lungă perioadă de timp [3, p. 30].

Odată cu obținerea independenței Republicii Moldova, teoria activității spe-
ciale de investigații a intrat într-o nouă etapă de dezvoltare, care s-a transfor-
mat dintr-un fenomen relativ marginal într-una din cele mai dinamice secțiuni 
ale dreptului internațional.

Caracteristica distinctivă fiind, în primul rând, adoptarea și publicarea legii 
cu privire la activitatea operativă/specială, fapt care a permis cetățenilor să afle 
pentru prima dată denumirea măsurilor speciale de investigație ce le limitau 
drepturile. Totodată acest fapt a permis multor cercetători să-și expună public 
viziunile referitor la unele probleme care anterior nu au fost abordate deloc, fie 
au fost abordate la nivelul celor mai evidente fenomene situate la suprafață. De 
menționat că astăzi numărul cercetărilor a început să sporească.

Astfel, interesul sporit din partea oamenilor de știință a dus la o îmbogățire 
considerabilă a conceptului privind drepturile omului care numără sute de de-
finiții [4, p. 4].

În ciuda terminologiei destul de vaste, după cum am remarcat mai sus, în 
jurul noțiunii de drepturi ale omului au loc ample dezbateri teoretice, menite 
să clarifice atât câmpul lor de referință, cât și raporturile reciproce acoperite 
de ele. Este rezonabil de amintit doar noțiunile cele mai des utilizate în acest 
domeniu, care se dezbat la nivel național și internațional, printre acestea fiind: 
drepturi ale omului, libertăți fundamentale, drepturi naturale, drepturi fun-
damentale, drepturi comune, drepturi ale cetățeanului, îndatoriri ale omului, 
drepturi ale popoarelor, drepturi individuale, drepturi universale [5, p. 34].

Pentru a nu aluneca spre o interpretare prea largă, considerăm oportun de a 
opera cu noțiunea de drepturi civile, acestea reprezentând și drepturile supuse 
limitării la realizarea măsurilor speciale de investigații.

În plan european, fundamentul reglementărilor drepturilor civile se găsește 
în art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, care prevede dreptul la 
inviolabilitatea vieții private, familiei, domiciliului și corespondenței.

Profesorul Sergiu Brânză în comentariul de drept penal, în secțiunea a IV-a. 
„Infracțiuni contra drepturilor civile ale persoanei” enumeră același ansamblu 
de drepturi și anume: încălcarea inviolabilității vieții personale, violarea drep-
tului la secretul corespondenței, violarea de domiciliu[6, p.203].

Experta Berghian Ana-Maria susține că drepturile civile reprezintă totali-
tatea de împuterniciri ale individului ce-i asigură individualitatea și origina-
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litatea în relațiile cu societatea din numărul cărora fac parte și drepturile sus 
menționate [5, p. 36].

La abordarea noțiunii „respectării drepturilor civile” în cadrul măsurilor spe-
ciale de investigație, un lucru esențial este  să înțelegem termenul „respectare”.

Conform Dicționarului limbii române a ,,respecta”- înseamnă a nu neglija, a 
nu face nimic ce ar fi sub demnitatea sa,  a nu se abate de la o lege, o dispoziție, 
un angajament, un principiu, etc. 

Este de menționat că conceptul de „respectare” poate fi exprimat prin mai 
mulți termeni apropiați ca sens: apărare, ocrotire, asigurare, protecție, pază, 
supraveghere, ș.a.

Este important să stabilim diferențele între noțiunile sus menționate.
Unii experți susțin că „protecția drepturilor și libertăților omului” și „asi-

gurarea drepturilor libertăților omului” sunt noțiuni similare, dar nu identice. 
Totodată legislația modernă nu prevede o definiție a acestor categorii juridice, 
folosind alternativ cuvintele „respectarea”, „asigurarea”, „protecția”, „paza”, pen-
tru a descrie obligația statului de a preveni încălcarea drepturilor și libertăților 
omului. În această privință concluzia autorului este că asigurarea drepturilor 
civile din partea statului trebuie să fie în permanență, iar protecția intervine 
doar atunci când sunt încălcate [7].

Prin noțiunea “asigurarea drepturilor și libertăților constituționale”, dată de 
N.V. Vitruk ne referim, la „un sistem de garantare a acestora, adică un sistem de 
condiții generale și mijloace speciale (legale) care asigură punerea lor în aplicare 
și, dacă este necesar, protecția lor” [8, p. 195].

Autorii K.B. Tolkaciov și A. G. Habibulin, menționează că „respectarea”, con-
stă în activitatea organelor de stat, organizațiilor publice, funcționarilor și a 
cetățenilor care prin exercitarea atribuțiilor, precum și a obligațiilor, creează 
condiții optime pentru punerea în aplicare fără abatere de la lege a drepturilor 
și libertăților [9, p. 41].

Oscar Vilhena Vieira și A. Scott DuPree  în lucrarea “Reflections on civil so-
ciety and human rights” î-și pun o întrebare provocatoare ce merită explorată: 
cine trebuie să respecte drepturile omului? și cine este responsabil pentru lipsa 
de respect continuu?

Autorii menționează că prezența și puterea autorității de stat sunt atât de 
răspândite în toate domeniile vieții noastre, încât răspunsul comun la aceas-
tă întrebare este că statul luat ca autoritate de conducere (inclusiv poliția, in-
stanțele, legiuitorul, serviciile publice și politica externă) trebuie să respecte 
drepturile omului. Aparent asta ar fi corect, totuși, menționează ei, ar trebui eli-
minată iluzia că doar statul este singură parte responsabilă pentru încălcarea  
drepturile omului. Respectarea fiind responsabilitatea tuturor persoanelor, iar 
statul are menirea de a restricționa sau descuraja abuzurile [10].

Din perspectiva dreptului internațional precum și a Constituției  Republicii 
Moldova art. 54, nu este ilegală restrângerea exercițiului unui drept, dacă aceasta 
se face în interesele securității naționale, integrității teritoriale, bunăstării econo-
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mice a țării, ordinii publice, în scopul prevenirii tulburărilor în masă și infracțiu-
nilor, protejării drepturilor, libertăților și demnității altor persoane, împiedicării 
divulgării informațiilor confidențiale sau garantării autorității și imparțialității 
justiției. Totodată, restrângerea trebuie să fie proporțională cu situația care a de-
terminat-o și nu poate atinge existența dreptului sau a libertății [5, p.182].

Din analiza textului constituțional, putem conchide că restrângerea drep-
turilor civile efectuată în scopuri prevăzută de lege, se impune ca o garanție a 
respectării drepturilor celorlalte ființe din societate. De exemplu dispunerea 
măsurii speciale de investigații: ,,Cercetarea domiciliului și/sau instalarea în el 
a aparatelor ce asigură supravegherea și înregistrarea audio și video, a celor de 
fotografiat și de filmat” prevăzută de Legea 59 art. 18 al. 1 lit. a, poate preveni o 
infracțiune care atentează la viață, proprietate, sănătate, sau alte valori garan-
tate prin Constituție.

Acest fapt adaugă o valoare semnificativă măsurilor speciale de investigații, 
și în același timp determină esența acestei activități.

Totodată întărirea legislativă a măsurilor speciale de investigații, precum și 
stabilirea listei exhaustive a acestora nu doar asigură respectarea drepturilor 
civile în timpul înfăptuirii activității speciale de investigații, dar și determină 
legalitatea acțiunilor subiecților acestei activități, deosebește acțiunile lor de 
alte fapte pasibile de pedeapsă penală, prin aceasta fiind asigurată legalitatea 
măsurilor speciale de investigații [11, p.143].

Astfel statul definește criteriile intervențiilor legale în sfera privată a indivi-
dului, protejând interesele statului, precum și drepturile și libertățile persoa-
nei de abuzurile și încălcările care ar putea apărea.

Unii autorii menționează că pentru eradicarea încălcărilor de drept este ne-
cesar „publicarea ilegalităților și exercitarea presiunii pentru schimbare” [10]. 
Doar, că datorită specificului de realizare și anume – caracterul secret, încălcarea 
anumitor drepturi poate rămâne ascuns de persoana care a fost subiectul unor 
investigații, fiind privat de oportunitatea de a evalua în mod independent legali-
tatea restricției, ne mai vorbind de publicarea nedreptății. Conform Legii privind 
activitatea specială de investigații și a Codului de procedură penală obligativita-
tea informării persoanei investigate, survine doar în urma verificării și stabilirii 
legalității acțiunilor subiecților care au realizat măsura. În cazul stabilirii unor 
încălcări, „victima” v-a rămâne în neștiință de cauză ca urmare a absenței unor 
dispoziții legale clare, fapt calificat ca o încălcare a drepturilor sale.

Pentru orice lege, dar mai cu seamă cele care prevăd posibilitatea restrân-
gerii drepturilor civile sunt eficiente numai în măsura în care exclud și posibi-
litatea teoretică de încălcare a acestora. Jürgen Habermas spunea că „Pentru ca 
o normă să fie respectată, consecințele și efectele secundare pe care le poate 
avea pentru satisfacerea intereselor particulare ale fiecărei persoane trebuie 
să fie de așa natură, încât toți cei afectați să le poată accepta liber „ [12, p. 197]. 

Acest citat probabil nu se încadrează în cazul măsurilor speciale de investi-
gații, deoarece chiar și în condițiile perfect legale de realizare, persoana supusă 
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măsurii speciale de investigație, de cele mai multe ori invocă încălcarea drep-
turilor civile. Pe de altă parte practica demonstrează că măsurile speciale au 
vizat și persoane care nu au comis fapte și acțiuni ilegale, în privința cărora nu 
existau temeiuri  pentru a fi ținta unor investigații. 

De aceea este necesar un sistem adecvat de protecție, și restabilire a dreptu-
rilor în caz de încălcare, care în limbajul de specialitate este  denumit garanții. 
Astfel garanția respectării criteriilor stabilite de Constituție pentru realizarea 
măsurilor speciale de investigație poate fi supusă controlului judiciar.

Limitele controlului judiciar asupra activității speciale de investigații așa 
după cum pot fi deduse din lege, se rezumă la: 

 - procedura de dispunere a măsurilor speciale de investigații, cu condiția 
autorizării, măsurilor respective de către judecător; 

 - etapa efectuării măsurilor speciale de investigații, existența plângerilor 
din partea persoanelor care se consideră prejudiciate;  

- etapa controlului rezultatelor măsurilor speciale de investigații, cu ocazia 
verificării legalității măsurilor [13, p. 123].

Respectarea drepturilor și libertăților înseamnă, pe de o parte, instituirea unei 
proceduri legislative clare pentru desfășurarea măsurilor speciale de investigație 
care restricționează drepturile civile (art.1324 al Codului de procedură penală), iar 
pe de altă parte, reglementarea procedurii pentru restabilirea drepturilor încălcate.

În concluzie precizăm că:
-respectul, ca principiu al drepturilor omului, în domeniul legalității este în-

tr-o strânsă legătură cu moralitatea și etica profesională. De aceea un loc cen-
tral  în asigurarea respectării drepturilor civile îl constituie educația ofițerilor 
de investigație și a altor participanți la activitatea specială de investigație în 
spiritul onestității și al bunei credințe. 

-respectarea constă în evaluarea proporțională între amploarea intruziunii 
raportat la necesitate, urmărindu-se în permanență acumularea informațiilor/
probelor în modul cel mai puțin intruziv.

-respectarea se realizează prin punerea la dispoziția apărării a tuturor ma-
terialelor dosarului, asigurându-se astfel egalitatea armelor în procesul penal.

- de asemenea putem menționa că respectarea drepturilor civile depinde 
în mare măsură și de cadrul legal care reglementează măsurile speciale de in-
vestigații. Dispozițiile legale trebuie să fie compatibile cu prevederile CEDO, să 
îndeplinească cerințele precum: claritate, control, să fie accesibil publicului ș.a., 
menținând totodată un grad de flexibilitate care să îi asigure capacitatea de a 
rămâne relevantă [14, p. 87].

Precizăm că esența drepturilor și libertăților fundamentale o constituie res-
pectarea, fără de care celelalte aspirații ale omului devin inutile. Nerespectarea 
drepturilor civile reduce semnificativ valoarea socială a acestei activități, pe când 
în condițiile legalității este un instrument eficient(poate unicul), de prevenire a 
încălcărilor de lege prin supravegherea unui  anumit comportament antisocial 
care în alte condiții nu va putea fi controlat.
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Based on partial approaches of the national interest and national security, the author 
identifies in the article the synthetic, generalized concept of the interest-security relationship. 
Also, the dynamics of the general and particular character of the components of this 
relationship were demonstrated, as well as the modification of this character according to 
certain conditions.

The article also contains the practical, empirical dimension of the national interest-
national security relationship. In this case, the experience of the Republic of Moldova is 
capitalized, the practice of national interest and national security is demonstrated in the 
context of official state documents. The influences of the following official documents are 
analyzed from a practical point of view: Concept of Foreign Policy of the Republic of Moldova 
as of 08.02.1995, The Military Doctrine of the Republic of Moldova as of 06.06.1995, Concepts 
of National Security of the Republic of Moldova as of 05.05.1995 and as of 22.05.2008, The 
Strategy of the National Security of the Republic of Moldova as of 15.07.2011, as well as the 
draft of the Strategy of the National Security of the Republic of Moldova as of 21.06.2016.

Keywords: changing society, national interest, national security, national interest-natio-
nal security relationship, domestic policy, foreign policy, security policy, Republic of Moldova

Interesul național și securitatea națională se impun drept fenomene aparte 
ale câmpului social, cu un grad de auto-suficiență relativă privind capacitățile 
de conținut și funcționale. Însă ambele fenomene se află într-o legătură dialec-
tică, de întrepătrundere și completare, fie firească sau neobișnuită, prin dimen-
siuni interacționiste ori deterministe, existând ca un întreg, iar uneori schim-
bându-se cu locurile. În acest context, securitatea națională, prin intermediul 
dimensiunilor respective, poate să se transforme din componentă particulară 
a relației interes –securitate în una generală. O atare transformare, de obicei, 
are loc atunci când securitatea națională acumulează elementele sale intrin-
sece în toate domeniile vieții sociale – economic, investițional, ecologic, social, 
politic, cultural, informațional, militar ș.a. În sens că interesul național depinde 
în ultimă instanță de cantitatea, calitatea și eficiența asigurării întregului sis-
tem, întregii constelații a securității naționale. Astfel, securitatea națională lato 
sensu deja preia rolul de componentă general-determinativă față de interes, 
asigurându-i acestuia necesarul de condiții bazice și suprastructurale de exis-
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tență. Adică, în funcție de anumite condiții și circumstanțe obiective și subiec-
tive, poziția, ponderea și rolul acestor două fenomene în societate sunt supuse 
unor stări dinamice diferite ca impact și efect. Evoluând, fenomenele respective 
acumulează necesarul de conținut prin modificări complexe și contradictorii 
între determinant și determinat, primar și secundar, general și particular, fapt 
urmărit mai mult sau mai puțin în orice societăți contemporane, inclusiv și în-
deosebi în societățile în schimbare spre democrație. Fiindcă astfel de societăți 
în schimbare se află în perioada tranziției de la regimul totalitar/autoritar la 
regimul democratic, când se produc ciocniri/conflicte frecvente între valori-
le noi și vechi, între inovație și tradiție. Anume în astfel de condiții, odată cu 
proclamarea suveranității și independenței statului, are loc în mod expres for-
mularea și constituirea interesului național, definirea priorităților strategice și 
mobilizarea eforturilor sociopolitice de realizare a lui, iar aceasta înseamnă că 
și a securității naționale ca obiect propriu-zis al interesului, dar și ca condiție 
sine qua non de manifestare a acestuia.

Necesitatea examinării interesului național și securității naționale ca un în-
treg al societății în schimbare rezultă și din demersurile de conceptualizare a 
securității. Demersuri pentru a demonstra logica legăturilor complexe și comple-
mentare a noțiunilor de securitate și interes național în contextul riscurilor, peri-
colelor și amenințărilor actuale se regăsește în literature de specialitate actuală. 
Acest adevăr este determinat nu doar din punct de vedere teoretic, ci și practic. 
De bună seamă, pe parcursul ultimului deceniu al sec. 20 – primelor două decenii 
ale sec. 21, în țările spațiului european, dar și ale altor regiuni ale mapamondului, 
s-au produs modificări sociopolitice radicale, condiționate mai întâi de căderea 
sistemului bipolar, apoi de tendințele de manifestare a unipolarității, iar în pre-
zent și a multipolarității, fapt ce a impus pe primplan necesitatea căutării și iden-
tificării unor modele noi de comportament și conviețuire pașnică a națiunilor re-
spective. Modele care să se înscrie a decvat în albia sistemului actual al securității 
internaționale, dar și naționale, se reflectă în eforturile necesare de securitate ale 
națiunilor în vederea armonizării intereselor naționale.

Privite succesiv aceste trei decenii au marcat acumularea în țările spațiului 
postcomunist în schimbare (în așa–zisele noile democrații) a unor inovații de-
venite deja tradiții de corelare a securității ca fenomen și securitizării ca model 
(alcătuit din actorii ce formulează probleme, obiectul ca tip de securitate și au-
ditoriul ca participanți în procesul securității) [2, p.31] cu interesul național. 
Au fost elaborate și puse în uz concepții, strategii de securitate, în care sunt 
definite interesele naționale și strategiile de realizare și protejare a lor. De ase-
menea, sunt elaborate și implementate legi cu referire la securitatea statului. 

Conform opiniei lui B. Buzan, câmpul actual de cuprindere și aprofundare a 
securității comunităților umane s-a lărgit și este afectat de „cinci sectoare prin-
cipale: militar, politic, economic, societal și de mediu” [1, p.31], fapt ce a permis 
evaluarea sistemului de securitate națională în corespundere cu principalele 
amenințări și vulnerabilități provenite din sectoarele respective. Astfel de de-
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limitare sectorială în cadrul fenomenului securitate națională, adaptabilă și la 
condițiile societății în schimbare spre democrație, îl caracterizează pe acesta 
prin trei aspecte valorice:

a) legătura strânsă și nu izolarea între sectoarele nominalizate, cu lansarea 
de către fiecare din ele a unui punct specific prioritar în câmpul securității și a 
unui mod de ordonare a priorităților [5, p.16];

b) securitatea națională, prin delimitarea respectivă, nu se reduce ca în trecut 
la activitatea de securitate a statului, ci întrunește posibilități de distribuire pe 
larg a competențelor de implementare a politicilor de securitate, cu implicarea 
de activități ale organismelor societății civile, unui efort conjugat de contribuții al 
tuturor comunităților din sectoarele nominalizate, tuturor cetățenilor țării;

c) delimitarea sectorială din cadrul securității naționale contribuie direct 
la diversificarea și modernizarea conexiunii acesteia cu interesul național. În 
ordinea respectivă de idei, e bine cunoscut argumentul atribuțiilor evidente a 
acestui interes față de toate cele cinci sectoare (și nu doar) ale securității, ca 
mobil de funcționare și modernizare a lor.

Abordările conceptuale ale interesului național și ale securității naționale 
vizează, după cum s-a menționat deja, relația interes national – securitate na-
țională nu doar în plan teoretic, ci și practic. Dimensiunea practică a acestei 
relații are acumulată în cazul Republicii Moldova o anumită experiență, legată 
mai întâi de reglementarea legislativă a interesului și a problemelor securității. 
Astfel, procesul de fundamentare a securității naționale și parțial a interesului 
național este reflectat într-o serie de documente oficiale de bază ale statului:

- Constituția Republicii Moldova (29 iulie 1994), ca act legislativ suprem în 
care se conțin norme juridice învestite cu o superioritate ce le fac a fi imperati-
ve în cadrul sistemului de drept. O viză directă asupra interesului național o au 
art. 1 (1), în care Republica Moldova este declarată stat suveran și independent, 
unitar și indivizibil; art. 4 – Drepturile și libertățile omului; art. 5 – Democrația 
și pluralismul politic; art. 10 – Unitatea poporului și dreptul la identitate, art. 
11 – Republica Moldova, stat neutru.

- Concepția politicii externe a Republicii Moldova promulgată la 08.02.1995, în 
care sunt indicate prioritățile principale ale politicii externe, care să asigure edifica-
rea statului de drept, apărarea interesului național și cooperarea între state.

- Doctrina Militară a Republicii Moldova din 06.06.1995, determinată de 
politica externă și politica internă, de neutralitatea permanentă proclamată 
consituțional, doctrină care poartă un caracter exclusiv defensiv și are la activ 
două priorități: politică și militară. Scopul principal al politicii militare este de 
a asigura securitatea militară a poporului și statului, de a preveni războaiele și 
conflictele armate prin mijloace de drept internațional. 

- Concepția securității naționale a Republicii Moldova din 05.05.1995, în 
care drept factori-cheie ai securității sunt considerați: nepermiterea folosirii 
teritoriului țării pentru acțiuni agresive contra altor state, dar și dislocării pe 
acest teritoriu a trupelor străine; perceperea securității naționale ca o activita-
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te a statului pe axa intern – extern; ca protecție a persoanei, societății și statu-
lui, a drepturilor și intereselor lor.

- Legea securității statului nr. 618 din 31.10.1995, ca parte integrantă a secu-
rității naționale, ce se referă la securitatea informațională a statului, la ordinea 
publică și la siguranța națională.

- Concepția securității naționale a Republicii Moldova, adoptată de Parla-
ment prin Legea organică nr.112-XVI din 22.05.2008, în care se iau în conside-
rație mai pe larg riscurile, amenințările, vulnerabilitățile la adresa securității 
naționale, se stabilesc obiectivele sistemului securității naționale, se identifică 
căile și mijloacele de asigurare a securității naționale.

- Strategia securității naționale a Republicii Moldova, adoptată la 15.07.2011, 
în care, printre direcțiile de activitate a statului în domeniul securității națio-
nale o semnificație aparte revine asigurării intereselor naționale vitale ale țării. 
Aceste interese, evidențiate în mod special în Strategie, țin de asigurarea și apă-
rarea suveranității, independenței, integrității teritoriale, frontierelor inaliena-
bile ale statului, siguranței cetățenilor, de respectarea și protejarea drepturilor 
și libertăților omului, de consolidarea democrației.

Luate în ansamblu, documentele enunțate au un rol practic relativ benefic în 
reglementarea legislativă a interesului național și securității naționale în con-
dițiile Republicii Moldova, ele fiind lansate succesiv și parțial complementate 
pentru a asigura continuitatea, fie și relativă, a relației interes–securitate. Însă 
în documentele respective unele formulări, evaluări, prevederi de implemen-
tare a obiectivelor lasă mult de dorit, nu corespund pe deplin realităților, fapt 
confirmat și de alți cercetători [2, p.199-201]. Mai mult ca atât, există și discre-
panțe între norma și fapta implementării. În acest sens, considerăm necesar a 
puncta unele elucidări ale situației controversate privind relația interes națio-
nal–securitate națională din Republica Moldova.  

În primul rând, interesul național și securitatea națională în condițiile Repu-
blicii Moldova nu însumă deocamdată în calitate de relație un tot întreg stabil, 
care să fie cu necesarul de auto-suficiență valorică, cu dimensiuni bazice și su-
prastructurale moderne și postmoderne suficient complementare, să evolueze 
în baza coeziunii naționale, formulei unității prin diversitate, îmbinării raționa-
le a inovației și tradiției. Pe parcursul celor aproape trei decenii de independen-
ță a țării avem în fond o stare de dezbinare lato sensu în societate, considerată 
drept paradox al purtătorilor de interes național: dezbinarea elitei, dezbina-
rea liderilor, dezbinarea masei, a diferitor segmente sociale, demografice, te-
ritoriale etc. [4, p.90]. Acest indiciu plurivalent al dezbinării se regăsește atât 
direct, cât și indirect în cadrul relației interes national – securitate națională, 
erodând-o din interior ca sens, ca scop și valoare.

În al doilea rând, dacă în țările cu democrații consolidate și cu capacități 
relativ înalte de dezvoltare și influență relația interes national – securitate na-
țională corespunde calităților sale sui-generis de existență, întrunind de facto 
însușiri funcționale necesare, atunci în societățile în schimbare de tipul Re-
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publicii Moldova constatăm realități ale unei relații respective în devenire, cu 
multiple impedimente și abateri în acumularea necesarului de capacități func-
ționale. O atare relație evoluează aici prin turbulență, deformări ale dihotomi-
ei ascensiune/declin. Însă, indiferent de condiții, favorabile sau nefavorabile, 
această relație necesită a fi examinată și evaluată prin cele două prisme ale 
politicii – internă și externă. Doar într-o unitate organică, ambele politici pot să 
demonstreze un potențial necesar de promovare a interesului național și a gra-
dului de securitate națională, fapt ce corespunde cu enunțul marelui diplomat, 
om politic și savant român Nicolae Titulescu: „Dați-mi o politică internă bună și 
vă voi da o politică externă deopotrivă”.

În al treilea rând, relația interes national – securitate națională a evoluat și în 
funcție de extinderea Uniunii Europene spre est, adică de procesul de europeni-
zare a vecinătății estice. Un rol deosebit în acest sens revine participării țării noas-
tre în cel mai ambițios proiect est-european –Parteneriatul Estic (PaE), lansat de 
Uniunea Europeană în 2009, dar și parafării, semnării, ratificării, iar în prezent și 
supus implementării Acordului de Asociere și Acordului de Liber Schimb Republi-
ca Moldova – Uniunea Europeană, precum și introducerii regimului liberalizat de 
vize pentru cetățenii țării noastre. Aceste evenimente contribuie într-o oarecare 
măsură la regândirea și transformarea capacităților funcționale a relației interes 
național – securitate națională, regăsindu-se mai mult sau mai puțin în câmpurile 
acesteia: politic, identitar, informațional, economic, social, de mediu etc. Însă trans-
formarea ca atare are în cazul nostru, ca și a altor țări cu opțiuni de euro-asociere și 
euro-integrare, nu numai avantaje, ci și riscuri, chiar la începuturi și  dezavantaje, 
fapt confirmat de experiența unor state din spațiul est-european. 

În al patrulea rând, Republica Moldova, ca stat în schimbare spre democrație, 
dispune de o experiență nefastă de aproape trei decenii – el continuă să fie dez-
integrat teritorial ca urmare a tărăgănîrii procesului de soluționare a conflictului 
transnistrean, înghețării acestuia. Formatul „5+2”, cu implicarea arbitrilor inter-
naționali, la care am aspirat în vederea soluționării conflictului, deocamdată nu 
s-a soldat cu progrese substanțiale (excepție unele începuturi de dezgheț econo-
mic, social, educațional, general-uman). În acest context, relația interes național 
– securitate națională continuă să fie dominată de interesul geopolitic al Rusiei 
în regiune, țară care deși de jure recunoaște integritatea teritorială a Republicii 
Moldova, de facto contribuie la acumularea și afirmarea atributelor statale ale 
regimului secesionist transnistrean. Anume interesul Federației Ruse de a-și păs-
tra pe parcurs contingentul militar în raioanele din stânga Nistului, de a tărăgăna 
prin diverse motive evacuarea lui, de a susține politic, economic, militar și moral 
dezvoltarea regimului secesionist de aici, dezvoltarea structurilor sale paramili-
tare ilegale de forță, știrbesc din valoarea relației respective.

În al cincilea rând, problemele ce apar în cadrul relației interes național – 
securitate națională sunt în mare parte rezultanta deficitului de relații partene-
riale între purtătorii, exponenții interesului național, de dialog și, respectiv, de 
consens actualizat între stat și societatea civilă, guvernare și opoziție, compo-
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nentele guvernărilor de coaliție. În acest sens, unele inițiative din partea statu-
lui de a colabora pe parcurs cu societatea civilă în bază de parteneriat n-au avut 
ponderea așteptată, reducându-se mai mult la declarații. Totodată, nici societa-
tea civilă nu are destule capacități (cunoștințe, dar mai ales deprinderi și abi-
lități) de a influența statul în măsura în care acesta să devină partener real în 
relații. Iar relația guvernare – opoziție de până acum, în cei aproape treizeci de 
ani de independență, s-a dovedit a fi una preponderent conflictuală, cu urmări 
negative pentru interesul național al țării și pentru securitatea ei. Principial e 
faptul că tensionarea relațiilor între aceste două forțe și, în sfârșit, desfășurarea 
lor în formă de conflict e generată din ambele părți – a reprezentanților puterii 
și a celor din opoziție. Totodată, Republica Moldova are acumulată încă un tip 
de experiență nefastă – cea a conflictului aproape în permanență între com-
ponentele guvernărilor de coaliție. E îngrijorător faptul că nici una din astfel 
de guvernări, gen moldovenesc, de la cea dintâi din 1998-2000, la celelalte din 
2009 încoace, nu și-a realizat până la sfârșit mandatul, cauza fiind interesul în-
gust, tendința de dominare ca liderism asupra partenerilor de coaliție. Deci, pe 
parcurs, un interes îngust al unei componente a coaliției  se suprapune cu inte-
resul național care a dat naștere acesteia, dominăndu-l și nivelându-l întra-atât 
încât pune în pericol destinația coaliției, o destramă ca entitate.  Astfel, a asocia 
în condițiile Republicii Moldova interesul național cu consensul, după cum e 
și firesc să fie, a devenit destul de problematic, fiindcă nici actorii puterii, nici 
acei din opoziție, nici alte forțe sociale, nu sunt dispuse de la sine, ca mentali-
tate și comportament, și nu au capacități reale să întreprindă măsuri concrete 
pro-consens. Toți aceștia n-au însușit până acum cultura consensului, dar nici 
pe cea a conflictului în coaliție, în societate întru promovarea reală, continuă a 
relației interes național –securitate națională.   

În al șaselea rând, o influență cu aspecte problematice asupra interesului 
național și securității naționale a țării noastre o are instabilitatea  politicii ex-
terne privind alegerea și promovarea anumitor vectori – spre vest, spre est sau 
concomitent în ambele direcții. Până la moment, o atare politică vectorială a 
fost una dominată în ultimă instanță de orientări conjuncturale și nu generată 
din interior, de adevăratele nevoi și necesități ale țării. Anume factorul conjunc-
tural a determinat unele guvernări (cele două ale Partidului Comuniștilor) să 
aleagă și să promoveze așa–numita politică plurivectorială între est și vest, iar 
pe alte guvernări – o politică univectorială (cei de dreapta și centru – guvernă-
rile liberal-democrate, a Partidului Democrat, componenta ACUM din coaliția 
PSRM–ACUM preponderent spre vest, iar cei de stânga – componenta PSRM din 
coalițiile PSRM–ACUM și PSRM–PDM preponderent spre est).

În concluzie, menționăm că unele măsuri complexe ale polticii interne și ex-
terne au contribuit real la evoluția interesului național și securității naționale a 
societății și statului în schimbare spre democrație, fapt confirmat de experien-
ța, fie și modestă, contradictorie a Republicii Moldova, acumulată pe parcursul 
celor aproape trei decenii de independență. Ca țară relativ mică care dispune 
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de capacități și resurse oarecum reduse  de consolidare și modernizare  a re-
lației interes național –securitate națională, Republica Moldova a reușit, totuși, 
să demonstreze o deschidere reală a sa pentru țările lumii, să-și creeze, iar în 
cazuri extreme să-și reconstruiască imaginea sa pozitivă și, ce e deosebit de 
important, să înregistreze, în pofida problemelor interne cu care se confruntă 
țara (deficit de coeziune socială lato sensu, grad înalt al corupției,  furtul mili-
ardului ș.a.), o creștere a credibilității sale din partea țărilor Uniunii Europene, 
să ocupe un loc al său pe agenda UE nu numai în interesul cetățenilor moldo-
veni, ci și al țărilor UE. Acest adevăr este confirmat de participarea activă a țării 
noastre în proiectul Parteneriatul Estic (PaE), de semnarea, ratificarea și acți-
unile actuale complexe de implementare a Acordului de Asociere și Acordului 
de Liber Schimb Republica Moldova – Uniunea Europeană, dar și de introdu-
cerea regimului liberalizat de vize pentru cetățenii țării noastre, precum și de 
intenția oficialilor UE de a susține în continuare, prin ambiții comune eforturile 
concrete ale Republicii Moldova în întărirea democrației, drepturilor omului și 
libertăților fundamentale, în europenizarea din interior a țării.
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The management of the political crisis has a special role in relation to national security, 
compared to conflict resolution, problem management and risk management. This happens for 
the following reasons: the management of political crises is strictly directed and has clearly 
defined limits; the management of political crises is limited in time and is limited to the number 
of actors who act and often to an actor, for which urgent decisions under extreme conditions 
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Natura omniprezentă și globală a crizelor, impactul lor semnificativ asupra 
vieții umane, a determinat în mod obiectiv necesitatea studiului lor. Noțiunea 
de „criză” a devenit larg răspândită, deoarece orice fenomen sau proces social 
se desfășoară în stadiul de dezvoltare. 

În același timp, criza, cauzele apariției acesteia, natura cursului, influența 
factorilor care le însoțesc sunt extrem de variabile. În multe feluri, acesta este 
motivul pentru mai multe încercări de a identifica la prima vedere trăsături 
evidente și semne ale crizei, care a început cu un moment de conștientizare a 
acesteia ca un fenomen social, și continuă până astăzi, și nu au dat un răspuns 
universal și acceptabil pentru majoritatea cercetătorilor. În consecință, analiza 
esenței și a conținutului crizei în dimensiunea sa politică este extrem de re-
lativă în completitudinea și exhaustivitatea acesteia. Cu toate acestea, studiul 
acestui fenomen trebuie efectuată ținând cont de experiența existentă a înțele-
gerii sale teoretice și metodologice și, mai presus de toate, în ceea ce privește 
clarificarea definiției categoriei „criză“, în primul rând lexicală și apoi științific.

Prima fixarea a termenului „criză”, a fost atestată în dicționarul“Новом 
словотолкователе”, autor Н.М. Яновского, în 1804, unde a fost dată doar o 
semnificație medicală: criza este o fractură a bolii; momentul în care o anumită 
boală acută, ajungând, până la maturitate, este însoțită de astfel de semne, care 
se pot agrava cu ușurință pe viitor; pentru o criză sau un punct de cotitură este 
o recuperare perfectă, pentru moarte și pentru o boală chiar mai gravă. „

O schimbare calitativă în interpretarea termenului de „criză” este asociată 
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cu realizările filologiei. De exemplu, în dicționarul explicativ, găsim următoare-
le:”CRISIS, [Greek. krisis- soluție] - 1. O schimbare ascuțită, o fractură abruptă. 
2. Fenomenul de supraproducție a bunurilor care apare periodic în economia 
capitalistă, conducând la ruina micilor producători, la o reducere a producției 
și la o creștere a șomajului.

În prezent, apare elaborarea unor definiții mai profunde și mai detaliate le-
xico-semantice ale cuvintelor și a sistemului, care este deosebit de important 
pentru cercetarea noastră.

Definiția etimologică a „crizei politice“, este dată în dicționarul academic, unde 
este considerată a fi cea mai completă șidetaliată: „Criza politică este caracteriza-
tă ca o exacerbare accentuată a luptelor claselor oprimate împotriva exploatato-
rilor dominanți, care nu pot controla în continuare societatea [11, p.132].

În general, „criză“ și componenta sa politică are următoarele semnificații le-
xicale: „Schimbarea bruscă, starea de tranziție, un punct de cotitură, exacerba-
rea de stat sau (situație)  în politică: dificultățile în elaborarea politicilor guver-
namentale, (reciprocă) neînțelegere și nemulțumirea oamenilor și de guvern, 
divizat și dezacordul în structurile de guvernare, lipsa unei linii clare, logice, 
coerente și comportamentul politic „.

Interpretarea semnificației cuvântului „criză” în dicționarele explicative este 
în mare parte repetată, coincide, ceea ce ne permite să nu concentrăm atenția 
asupra analizei lor.Din punct de vedere metodologic, este necesar să ne bazăm pe 
metoda inducției și să construim studii de logica crizei politice ca fenomen social 
prin examinarea relației cu astfel de concepte largi și fundamentale ca „sistem 
politic“,  „proces politic“,  „stabilitate politică“ și „securitate națională“.  Pentru 
caracteristicile calitative ale categoriei „criza politică“, în opinia noastră, trebuie 
să fie, de asemenea semnificativ să-l compare cu fenomenele, la prima vedere, 
aceeași ordine în sfera politică a societății, desemnate prin termenul „conflict po-
litic“, „turbulențele politice“ , cu accent grav pe securitatea națională.

Evoluția mediului de securitate, precum și faptul că, o lungă perioadă de 
timp, conceptul de securitate națională a fost asimilat celui de apărarea mili-
tară, justifică eforturile actuale de reconsiderare a conceptului respectiv și de 
abordare a acestuia în corelație cu numeroși factori ce participă la apărarea 
intereselor naționale. În acelai timp, abordarea de ansamblu a conceptului de 
securitate aduce în discuție componente fundamentale ale acesteia care im-
pun atât definirea cât și evidențierea necesității implementării lor în politicile 
interne și externe ale statelor, precum și în structurile societății civile, create 
în scopul respectării drepturilor omului și libertăților lui fundamentale. Acest 
fapt contribuie la crearea unei culturi de securitate, care reprezintă o sumă de 
valori, norme   atitudini sau acțiuni ce determină înțelegerea și asimilarea con-
ceptului de securitate. Etimologic, termenul de „securitate” provine din limba 
latină, unde securitas, -atis înseamnă „faptul de a fi la adăpost de orice pericol; 
sentiment de încredere și de liniște pe care îl dă cuiva absența oricărui peri-
col”. În Oxford English Dictionary, noțiunea de „securitate” este definită ca fiind 
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„condiția de a fi protejat sau de a nu fi expus unui pericol, sentimentul de sigu-
ranță sau de eliberare în absența pericolului”. Astfel, securitatea reprezintă, la 
modul general, a fi la adăpost de orice pericol în corelație și cu existența unui 
sentiment de încredere și de liniște pe care îl dă cuiva absența oricărui pericol.

În criza politică, ca o fază a conflictului, sunt cuprinse atât elemente de “pace”, 
cât și “războaie”. Se folosesc mijloacele și metodele diplomatice, precum și în fa-
zele “pașnice”, dar diplomația poartă deja un conținut diferit, având, de regulă, un 
caracter coercitiv. Prin urmare, în „diplomația de criză“, crește semnificativ „pre-
țul“ de cuvinte, oferite de părți, precum și crește„rata“ rezultatului discuțiilor di-
plomatice pe probleme controversate. Elemente ale „războiului“ în criză tot sunt 
evidente: părțile, au tendința de a utiliza forme coercitive de comportament sub 
forma unor amenințări de violență, forță de manipulare armată (exerciții militare 
la granița cu inamicul sau trupe se deplasează la granițele, o mobilizare parțială, 
etc.) . Pentru toți participanții la criză, există problema unei opțiuni tensionate 
între folosirea violenței - un răspuns intenționat și inițiat sau “reactiv”, defen-
siv - și utilizarea mijloacelor non-violente pentru a proteja ceea ce consideră a 
fi interesele lor cele mai importante. Prin urmare, pentru toate statele implicate 
în criză, principala problemă este găsirea unui echilibru adecvat, care să aștepte 
păstrarea, protejarea intereselor și evitarea costurilor grave asociate cu războiul, 
in stricto senso se abordează relevanța securității naționale [5, p.32].

Până în prezent, cercetătorii identifică următoarele tipuri de crize, care de-
notă amenințările la adresa relațiilor internaționale în secolul 21:

Crizele de primul tip, așa-numitul “colaps al statului”. Astfel, dezintegrarea 
Iugoslaviei, care a început în martie 1989, odată cu eliminarea autonomiei Ko-
sovo și însoțită de războaie, nu a fost cauzată de lupta culturilor (Samuel Hun-
tington), ci de prăbușirea celei de-a doua lumi și de procesul de tranziției și a 
noii construcții politice în contextul crizelor economice și sociale.

Crizele cu participarea “statelor slabe”. Deseori, dezintegrarea societăților se 
observă pe continentul african, de exemplu, în Somalia, Rwanda sau Liberia. Ca 
rezultat al acestor fenomene de criză, comunitatea de state - fie regionale sau in-
ternaționale – s-a confruntat cu provocări speciale. Ca probleme structurale ale 
“dezintegrării statului”, oamenii de știință numesc deficiențele sistemului politic la 
două nivele esențiale: la nivel orizontal, conflictele dintre diferitele grupuri sociale 
au dus la faptul că etnosul formator de stat a încetat să mai existe. Aceasta conduce 
la problema guvernării verticale, care să legitimizeze guvernul, așa cum pot condu-
cătorii politici să se bazeze numai pe anumite grupuri sociale și sunt, de asemenea, 
recunoscute numai de ei. Conducerea politică a “statelor slăbite” tinde să se lupte 
cu dușmanii săi interni pentru a stabiliza puterea. În același timp, factorul decisiv, 
ca în cazul precedent, este acela că cauzele conflictului se cristalizează în interiorul 
statelor și societăților și pot destabiliza lumea din jurul lor.

Aici este necesar să menționăm catastrofele umanitare, care sunt strâns le-
gate de fenomenul “colapsului statului”. De asemenea, este caracteristic pentru 
ei că cauza problemei se află în primul rând în interiorul statelor.
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Proliferarea armelor de distrugere în masă și a rachetelor poate fi identificată 
drept a patra problemă fundamentală. “Răspândirea” în întreaga lume a cunoștin-
țelor și abilităților tehnologice a fost, în principiu, doar o chestiune de timp [7, p.13].

În științele sociale este obișnuit să se facă distincția între o stare stabilă și o 
stare de criză a societății. Primul înseamnă o ordine reprodusă în mod stabil. Al 
doilea servește ca o modalitate de a muta sistemul social de la fostul stat, prin 
dezintegrare și conflict, într-o nouă stare. În cursul evoluției sale, orice societate 
trece în mod repetat un ciclu dinamic de „stabilitate” - o criză - o nouă stabilitate„.

În plan conceptual, problematica securității naționale este în coraport cu 
criza, care constituie subiect al unor permanente reconsiderări determinate în 
primul rând de rezultatul interacțiunii a șase factori:

– dinamica sistemului internațional și evoluția modalităților de agresare a 
națiunilor;

– particularitățile situației interne spe cifice fiecărei națiuni;
– specificitatea geopolitică a fiecărei națiuni;
– posibilitatea conceperii politicii de securitate,  fie în modalități agresive, fie 

în modalități defensive;
– dimensiunea diferită a securității naționale pentru marile puteri și pentru 

statele mici (pentru primele, securitatea națională capătă o dimensiune regio-
nală și chiar globală, pentru cele din urmă securitatea realizându-se pe fondul 
evoluției raportului dintre marile puteri și în funcție de dinamica relațiilor pro-
prii cu acestea și cu vecinii);

– diferențe de perspectivă teoretică în analiza, conceperea și transpunerea 
în practică a strategiei de securitate națională [6, p.17].

Amplificarea în ultimii ani a riscurilor și amenințărilor non-militare la adresa 
securității naționale nu face decât să reconfirme importanța securității ca prin-
cipală preocupare a unui stat. Prosperitatea  devine un obiectiv major al statului. 
Walter Lippmann, reflectă atașamentul față de interesul național, conform vizi-
unii lui, „o națiune este în siguranță în măsura în care nu se află în pericol de a 
trebui să sacrifice valori esențiale, dacă dorește să evite războiul și poate, atunci 
când este provocată, să și le mențină obținând victoria într-un război”.

Astfel, securitatea națională cuprinde două dimensiuni: internă și externă, 
unde politica externă este tot mai implicată în politica securității naționale, ten-
dința în acest sens fiind crescătoare.

Conform Concepției securității naționale a Republicii Moldova, adoptată de 
Parlament  la 22 mai 2008, „obiectivele securității naționale sunt de a asigura și 
a apăra independența, suveranitatea, integritatea teritorială, ordinea constitu-
țională, dezvoltarea democratică, securitatea internă și de a consolida statalita-
tea Republicii Moldova. Un loc aparte în acest sens, revine apărării și promovă-
rii valorilor, intereselor și obiectivelor naționale. Securitatea națională nu este 
numai securitatea statului, ci și securitatea societății și cetățenilor Republicii 
Moldova, atît pe teritoriul Republicii Moldova cît și peste hotarele acesteia”[1].

Strategia de politică moldovenească este axată pe păstrarea unității țării, 
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consolidarea statalității și consolidarea eficienței puterii. Dar, pentru a asigura 
integritatea teritorială a unui parteneriat bazat pe coexistența diferitelor di-
mensiuni și părți multiculturale, atât geografic cât și din punct de vedere men-
tal, ai nevoie de un studiu aprofundat, nu numai la nivel mondial, dar, de aseme-
nea, a proceselor regionale. 

În ultimii ani, Republica Moldova a devenit un câmp de luptă real pe o singură, 
mare și importantă secțiune a spațiului estic și vestic. După cum știm, după destră-
marea sistemului bipolar și colapsul sovietic, această regiune este una dintre zone-
le cu cele mai multe riscuri de conflict în cadrul unui nou model de relații interna-
ționale care se formează. Rădăcinile numeroaselor conflicte și crize care abundă în 
spațiul post-sovietic, trebuie căutate în prăbușirea URSS în 1991 [9, p.15].

Factorul extern a fost atât de important în evenimentele din Republica Mol-
dova, pentru că echilibrul de forțe străine a coincis cu cotitura majoră internă 
între Est și Vest.

Un alt motiv pentru o atenție deosebită a Rusiei față de Republica Moldova a 
fost factorul NATO. După extinderea NATO spre Est, în primăvara anului 2004, 
efectuate în inclusiv prin statele baltice, trupele NATO au fost literalmente la 
granițele Rusiei, ea a început, de exemplu, de a patrula spațiul aerian în apropi-
ere de granița cu Rusia. Nu este surprinzător faptul că contează foarte mult în 
ceea ce privește evoluția doctrinei militare strategice a Rusiei.

În ceea ce privește pozițiile din Europa de Vest și Statele Unite cu privire la 
Republica Moldova, acestea au coincis, în principiu. Și europenii, și americanii 
ar dori să vadă transparență. Cu toate acestea, cu accent pe necesitatea de a res-
pecta libertatea de exprimare și lupta împotriva corupției, încercând să sprijine 
moral și financiar mass-media de opoziție. Și tot mai mult, Rusia a subestimat 
politica Occidentului față de Republica Moldova cu dorința și oportunitatea de 
a interveni în conflictul transnistrean. Diplomația rusă a apărut aparent din 
faptul că Uniunea Europeană, OSCE și Statele Unite vor acționa în același fel în 
care au acționat în campaniile electorale din Asia Centrală și din Caucaz, adică 
vor critica, dar nu vor interveni. Cu toate acestea, în cazul Republicii Moldova, 
Occidentului a fost foarte activ implicat în litigiu.

Soluționarea crizei politice trebuie privită nu ca o procedură directă a acți-
unilor succesive într-o situație de criză, ci ca un întreg sistem de activități care 
au inclus: elaborarea unor măsuri de prevenire a crizei politice, dezvoltarea 
și punerea în aplicare a măsurilor speciale în gestionarea crizelor în vederea 
evitării, depășirea, finalizarea și soluții, politica de comunicare în situații de cri-
ză, dezvoltarea strategiei și a tacticii, minimizarea pierderilor, precum și luarea 
deciziilor politice în situații de criză guvernamentală.

Gestionarea crizei politice are un loc special în raport cu securitatea națio-
nală, în comparație cu rezolvarea conflictelor, gestionarea problemelor și gesti-
onarea riscurilor.  Acest lucru se întâmplă din următoarele motive: gestionarea 
crizelor politice este strict direcționată și are limite clar definite; gestionarea 
crizelor politice este limitată în timp și se limitează la numărul de actori care 
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acționează și, adesea, la un actor, din cauza căruia este nevoie de luarea unor 
decizii urgente în condiții extreme; în planul metodologic, atunci când se studi-
ază natura soluționării crizelor politice, se folosește nu numai o parte a meto-
dologiei de gestionare a crizelor economice, ci și metodologia conflictelor poli-
tice și teoria relațiilor internaționale.

Se poate concluziona că gestionarea crizelor politice este un proces care are 
ca scop asigurarea securității naționale, transferul structurii distructive, în con-
structive. Prima parte a acesteia prevede împiedicarea prăbușirii sau distru-
gerii sistemului sau a unității politice și menținerea controlului în condiții de 
criză, în timp ce a doua parte are drept scop minimizarea pierderilor și, chiar și 
în unele cazuri, beneficiind de o situație de criză.
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Identity research is inherent to the human condition: for the purpose of the complete 
knowledge of an individual it is necessary to become acquainted with his nation, tribe, people. 
The collective history and beliefs of social groups give information about their personalities 
and members and define their identity.

Social identity acquires significance only in relation to the differences from other groups. 
If individuals need to be compared with others in order to evaluate themselves, then their 
membership of a group plays an extremely important role in this assessment.

The emergence on the political map of Europe of a new state - the Republic of Moldova - 
was also marked by the establishment of new state symbols: the flag, the coat of arms and the 
anthem, which were called to individualize, represent and distinguish it as well to restore the 
ethno-historical memory, revoking the historical truth.

Today, of course, the spiritual and political life in the regions of Moldova is dominated 
by the imposition of an identity ideology that converges in a unified vision of the Romanian 
nation and culture. This unit can be called, national specific or national identity.

The memorial symbols of Moldova have been placed in the ethnocultural context gradually, 
from generation to generation, either in popular form (folklore, which is the most archaic).

Keywords: identity, culture, language, territory, independence, transition.

Cercetarea identității este inerentă condiției umane: în scopul cunoașterii 
integrale a unui individ se impune familiarizarea cu neamul, tribul, poporul 
și națiunea lui. Istoria colectivă și credințele grupurilor sociale dau informații 
asupra personalităților și membrilor lor și le definesc identitatea.

Identitatea socială nu dobîndește semnificație decît în raport cu diferențele 
față de alte grupuri. Dacă indivizii au nevoie să se compare cu ceilalți pentru a 
se evalua, atunci apartenența lor la un grup joacă un rol extrem de important 
în această evaluare.

Aproape în toate cazurile, când se revendică identitatea unui grup etnic se 
pornește din plan cultural. Este o afirmație plauzibilă, dacă avem în vedere că 
atunci, cînd organizările sociale globale se pulverizează, grupurile componente 
„se reânrădăcinează în subculturile lor particulare, pentru care au aderență, în 
care atributul identității culturale (limbă, religie, tradiții etc) nu mai seamănă 
cu cel al identității politice” [1].

Recursul la cultură pentru afirmarea identității este inevitabil datorită fap-
tului că grupurile etnice devin „vizibile”, în primul rînd, prin „tiparul cultural” 
al vieții de grup, ce desemnează, în concepția lui A. Schutz, „toate acele valori-
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zări particulare, instituții, sisteme de orientare și direcție (precum obiceiurile, 
regulile, legile, obișnuințele, tradiții populare, simbolurile, eticheta etc.) care... 
caracterizează orice grup social în orice moment al istoriei sale” [2].

Nativii oricărui grup etnic acceptă niște „scheme standartizate” gata elabo-
rate cu privire la un tipar cultural transmis ancestral și pe cale administrativă 
(de autorități), ca un ghid nechestionabil, valabil pentru evaluarea și rezolvarea 
tuturor situațiilor și problemelor, cu care se confruntă grupul.

În acest context vom încerca să dezvălui aspectele și principiile identității 
naționale ale Republicii Moldova. Ne vom axa pe două elemente esențiale ale 
identității naționale a Republicii Moldova, și anume: limba și politica lingvisti-
că; simbolurile de stat.

Dezmembrarea Uniunii Sovietice a pus o serie de probleme în fața tinerelor 
state ieșite din componența imperiului, printre care și problema noilor politici 
lingvistice, pe care trebuia să le adopte fiecare unitate statală nou-creată. De-
gradarea limbilor naționale, condiționată de hegemonia limbii ruse, a fost în 
centrul atenției intelectualilor din majoritatea republicilor unionale încă din 
anii 1986-1987. În cazul Republicii Moldova, procesul de rusificare a limbii na-
ționale a populației titulare trebuia să servească drept bază pentru implemen-
tarea doctrinei celor două limbi diferite: română și „moldovenească”. Limba 
moldovenească trebuia să susțină crearea unei noi identități naționale, cea a 
poporului moldovenesc, diferit de cel român. Astfel, problema politicii lingvis-
tice în Republica Moldova este indisolubil legată de cea a identității. Situația 
e cu atât mai dificilă, dacă luăm în considerație faptul că, fiind din 1812 sub 
ocupație rusească, populația Basarabiei n-a participat la procesul de constru-
ire a identității naționale române, ceea ce a cauzat apropierea unei identități 
lingvistice și etnice diferite de cea a românilor [3].  Mai mult decât atât, politica 
de rusificare, impusă timp de un secol de către Imperiul țarist în Basarabia, [4] 
a dus la separarea culturală a acestei provincii în raport cu celelalte principate 
ale Moldovei [5].

RSS Moldovenească a fost singura republică unională a cărei populație ma-
joritară era înrudită din punct de vedere etnic de cea a unui stat suveran din 
exteriorul URSS, de aceea politica națională și lingvistică implementată aici era 
determinată de proiectele strategice ale imperiului sovietic vizând România.

Crearea RASSM trebuia să atragă ulterior Basarabia, și poate chiar întreaga 
Românie, în spațiul sovietic, de aceea în anii 20 s-a insistat chiar pe ideea uni-
tății moldovenilor și a românilor. Dar această strategie nu a durat mult timp, și 
în 1925 în RASSM a fost lansat procesul de constituire a unei identități moldo-
enești, care trebuia să aibă drept suport limba moldovenească.

Republica Moldova, ca și majoritatea fostelor republici sovietice, a purces 
pe calea independenței promovându-și limba ca simbol al identității naționale. 
Tentativa moldovenească de a construi noul stat după modelul statului-națiu-
ne, al cărui nucleu este națiunea titulară, cu limba și cultura acesteia, a proocat 
o opoziție puternică din partea minorităților sale naționale. „Pericolele imagi-
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nare” [6] ale unirii tânărului stat moldovenesc cu România și al discriminării 
conform criteriului etnic sau al celui lingvistic au generat începutul unui dublu 
proces secesionist, în estul și în sudul republicii, proces care a culminat cu de-
clanșarea unui conflict armat pe malul stâng al Nistrului. Fiind încurajată de 
instituțiile internaționale, preocupate de rezolvarea pașnică a problemei sece-
sionismului transnistrean,   Republica Moldova a adoptat o strategie de „reani-
mare” culturală a diferitelor comunități ce locuiau pe teritoriul său. Conflictele 
interetnice proocate de adoptarea noii legislații lingvistice ( 31 august, 1 sep-
tembrie 1989) și incapacitatea noii elite politice de a le aplana a condus spre 
schimbarea guvernului moldovenesc și, implicit, a cadrului legislativ al statului. 
Astfel, noul guvern (1994) a încercat să reorienteze construcția statală pe prin-
cipiul civic, multietnic.

Articolul 11 al Constituției Republicii Moldova adoptată la 27 iulie 1994 
stabilește statutul autonom al regiunii găgăuze, pe al cărei teritoriu sunt recu-
noscute trei limbi oficiale: găgăuza, moldoveneasca și rusa. E discutabil modul 
cum se realizează de fapt aceste declarații. [7] Cert este faptul că, dacă în UTA 
Gagauz Yeri s-a încercat găsirea unei soluții, situația lingvistică din Transnis-
tria rămâine dezastruoasă. Nici proiectul de federalizare a   Republicii Moldova, 
propus în iulie 2002, nu presupune o rezolvare a acestei probleme, deși anume 
conflicte de natură etno-lingvistică au determinat începutul procesului secesi-
onist în Republica Moldova. Astfel, rămâne mereu actuală problema raportului 
dintre limbile vorbite pe teritoriul republicii, și în special dintre română și rusă. 
Deși româna (moldoveneasca) ese declarată limba oficială a republicii, limba 
rusă își rezervă un rol important în Moldova,  fiind adesea sprijinită de forțe 
politice, dar și de o parte importantă a populației.

Articolul 13 al Constituției moldovenești, care declară limba moldovenească 
drept limba de stat a republicii, a provocat numeroase acte de protest din par-
tea populației românofone a Moldovei. Manifesații de protest care reendicau 
eliminarea noțiunii de limbă moldovenească și substituirea ei cu cea de limbă 
română au avut loc în anii 1995, 1996 2002, etc. Problema denumirii limbii 
oficiale a statului, determinată de problema identității lingistice a națiunii ti-
tulare, a produs o profundă scindare în cadrul populației republicii. Această 
discordanță se manifestă și la nivelul cel mai înalt, ea provocînd o adîncă fisură 
între elita politică și cea intelectuală a Moldovei. În pofida recunoașterii unității 
limbii române și a celei moldovenești de către oamenii de știință, dar și de către 
majoritatea politicienilor, limba rămîne un argument politic pentru legitimarea 
noului stat moldovenesc, dar și un motiv de tensionare a societății.

Apariția pe harta politică a Europei a unui nou stat – Republica Moldova – s-a 
marcat și prin instituirea unor noi simboluri de stat: Drapelul, Stema și Imnul, 
care erau chemate să-l individualizeze, să-l reprezinte și să-l deosebească cât și 
să restabilească memoria etnico-istorică, revocând adevărul istoric. La sfîritul 
anilor 80-ci, începutul anilor 90-ci au fost formate trei grupuri de savanți și 
experți în domeniu, reprezentînd Institutul de Istorie al Academiei de Științe, 
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Asociația Istoricilor din Moldova și Institutul de Istorie al Partidului Comunist 
din Moldova, cercetările cărora au demonstrat că, apariția simbolurilor de stat 
(naționale) îndeosebi a Drapelului de Stat și a Stemei de Stat este legată de for-
marea statului Moldovenesc independent de la mijlocul secolului XIV.

Simbolurile memoriale ale Moldovei s-au plasat în contextul etnocultural 
treptat, din generație în generație, fie sub formă populară (folclorică, care este 
cea mai arhaică) cum ar fi Dragoș, legendarul voievod, întemeietorul Ţării Mol-
dovei; fie ca nume-simbol – Ștefan cel Mare și Sfînt – simbol al gloriei Moldovei; 
ca însemne instituționale – capul de bour ca herb al Ţării Moldovei (cât și stea-
guri și alte embleme etnopolitice) sau simboluri tiponimice – Codrul Cosmi-
nului, Putna (simbolurile gloriei militare și alte nemuririi lui Ștefan cel Mare). 
Cât privește cromatica tradițională a steagurilor, blazoanelor și a altor însemne 
heraldice, ea a întruchipat cele trei culori – roșu, galben, albastru, izvorâte din 
istoria milenară a poporului. Diferite surse istorice relatează că în secolele XV-
XIX erau cunoscute peste 20 de drapele cu cromatică roșie sau vișinie, albastră 
– azurie, galbenă sau albă.

Constituția Republicii Moldova din 29 iulie 1994 a preluat reglementările și 
noțiunile preexistente referitoare la simbolurile naționale, adăugând și unele 
elemente noi (stabilirea imnului prin lege organică)[8]. Faptul că articolul 12, 
din Constituție se întitulează SIMBOLURILE STATULUI, articolul fiind inclus în 
Titlul I. Principii Generale nu este deloc întâmplător, simbolurile de stat fiind 
puse în același rând cu principiile generale ale statului, ale societății și ale co-
munității umane pentru a fi relevate semnificația și importanța lor deosebită.

Perioada de trecere de la o formă socială la alta, este marcată de diverse 
conflicte etnice, iar tema identității naționale revine în actualitate provocând 
numeroase tensiuni locale. Perioada de tranziție spre deosebire de alte forme  
de organizare socială este și un proces de reconstrucție globală a identității 
naționale.

În raporturile dintre stat și națiune există două tendințe foarte puternice: pe 
de o parte, realizarea unor uniuni suprastatale după anumite criterii și consi-
derente, în care ar fi de dorit să se înscrie și Republica Moldova, iar pe de altă 
parte, tendința de recurecție a particularismelor, cele culturale nefiind decât o 
altă formă de afirmare a identității comunitare. Aceste tendințe nu numai că nu 
se exclud, ci sunt complimentare, se presupun reciproc.

Limbile naționale sunt, în consecință, întotdeauna construite artificial și, 
uneori, ca ebraica modernă, virtual inventate. Ele sunt cu totul altceva decât 
se presupune în mitologia naționalistă, adică fundamentul culturii naționale și 
structurile de bază ale mentalității populare.

În cîmpul de cunoaștere și aprofundare a identităților grupurilor etnice și a 
națiunilor, pe lângă multe alte componente ale tiparului cultural, cum ar fi lim-
ba, tradițiile, obiceiurile, se relevă rolul important al simbolurilor ca fenomen 
social și cultural deoarece, după cum afirmă C.G. Iung „din cele două tipuri de 
simboluri: (naturale) și (culturale), ultimele sunt cele mai importante compo-
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nente ale construcțiilor mentale, elaborate de omenire pentru exprimarea unor 
„veșnice” adevăruri spirituale sau istorice” [9].  

Simbolul de la origini presupune o „sacralitate” a nucleului inițial, o stabilita-
te internă, ceea ce îi și determină caracterul lui „veșnic” și îl transformă în pur-
tătorul memoriei culturale din generație în generație, în care se intersectează 
atât straturi seculare, cât și trăsături ale epocii contemporane. În acest context 
Iu. Lotman preciza: „În simbol întotdeauna există ceva arhaic. Orice cultură are 
nevoie de anumite elemente, ce ar îndeplini funcții arhaice. Simbolul niciodată 
nu a aparținut unei anumite perioade a culturii, deoarece el străpunge cultura 
pe verticală: venind din trecut, traversează prezentul, urmând spre viitor. Me-
moria lui este totdeauna mai veche decât memoria textului nesimbolic ce-l în-
conjoară” [10]. Acestea au determinat și continuă să mai determine identitatea 
popoarelor și națiunilor.

Astăzi, bineânțeles, viața spirituală și politică din regiunile Moldovei este 
dominată de impunerea unei ideologii identitare care să conveargă într-o viziu-
ne unitară a națiunii și culturii române. Această unitate poate fi numită, specific 
național sau identitate națională. Însă, ceea ce se produce la ziua de azi este 
într-o măsură oarecare și firesc, că după ce aceste ideologii au fost construite 
și s-au răspândit, au găsit ecoul necesar în conștiința națională a minorități-
lor naționale, a apărut o regândire acestor identități, care într-o măsură, este 
bineânțeles, și libertatea intelectualității române care poate fi funcțională în 
condițiile de astăzi.

De obicei statele devin naționale după ce culturile și limbile au cimentat sub 
aspect social solidaritatea profundă a comunităților naționale și le-a conferit o 
identitate spirituală suficient de energică pentru a-și cuceri și expresia ei politică.

Republica Moldova fiind un stat de drept, deși s-a edificat istoric pornind de 
la un nucleu etnic majoritar, încearcă de ași găsi sprijin și legitimitate în comu-
nitatea politică a cetățenilor egali în drepturi, cetățeni care aparțin aceluiași 
stat, fără vreo referință la originea lor etnică.

S-ar putea afirma că actualmente simbolurile de stat ale Republicii Moldo-
va sunt expresia ființei sale naționale și sunt apreciate ca forme superioare de 
exprimare a adevărului și a sentimentelor poporului, care reflectă prin limbaj 
plastic și imagini codificate înlănțuirea istorică dintre trecut și prezent, expri-
mând aspirațiile poporului.

Ţara, care nu e capabilă să stabilească o simbolică de stat unică, nu are valori 
și aspirații unice, de dragul cărora ar fi meritat să adune societatea sub drapel. 
Guvernul în așa societăți ar rămâne neânțeles, iar puterea nu ar avea legitimi-
tatea necesară, deoarece sentimentele patriotice nu se vor asocia cu puterea, cu 
tradițiile istorice care o legitimează. Toți membrii societății trebuie să se simtă 
cetățeni, capabili de a hotărî soarta țării, creând istoria, cultura, simbolurile, ca 
urmașii să se mândrească cu ei.

În epoca actuală a globalizării o societate care nu se îngrijește de memoria 
trecutului, nu-și cultivă conștiința istorică cu asiduitate, onestitate intelectuală, 
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spirit critic, care nu consideră libertatea de expresie drept o condiție esențială 
a dezvoltării sale are puține șanse să facă față dinamicii contextului cultural 
mondial și să se afirme în întreaga ei plenitudine și diversitate. Pentru evoluți-
ile culturale mondiale aceasta va fi o pierdere insesizabilă, însă pentru societa-
tea respectivă o asemenea abordare se va solda inevitabil cu consecințe grave 
pentru coeziunea ei internă, potențialul ei creator și capabilitatea de integrare 
în lumea modernă. Un rol aparte, pe cât de semnificativ, pe atât de determinant, 
în procesul dificil și continuu de regăsire de sine, structurare societală și de po-
ziționare în modernitate aparține științei istorice, cercetării istorice, predării și 
însușirii cunoștințelor istorice.

În Republica Moldova exercițiul de deconstrucție și reconstrucție a unei con-
științe istorice a mers pas în pas cu mișcarea de emancipare democratică și 
națională, s-a sincronizat cu marele efort de edifi care a statului suveran și in-
dependent, având astăzi drept obiectiv prioritar consolidarea cadrului general 
democratic și integrarea societății noastre în familia europeană unită. La rân-
dul lor, transformările fundamentale care au marcat profund istoria recentă a 
Republicii Moldova au inspirat un suflu nou și științei istorice academice. Bene-
ficiind de noul climat din societate, demersul academic de adecvare a trecutului 
istoric s-a tradus în timp prin apariția unor lucrări științifice de certă valoare, 
prin extinderea bazei documentare și includerea în circuitul științific a unor 
noi surse istoriografice. Toate aceste realizări au facilitat redactarea unor noi 
manuale și crestomații și au permis derularea unor reforme cardinale în proce-
sul de predare a istoriei în instituțiile preuniversitare și universitare. În pofida 
dificultăților social-economice care au afectat știința, în ansamblul ei s-a reușit 
păstrarea vechiului potențial științific și formarea unui corp de cercetători ti-
neri, ceea ce a determinat o schimbare de natură calitativă în sfera istoriografi-
ei naționale. Știința istorică națională s-a apropiat de standardele istoriografiei 
internaționale. Drept urmare, s-au format premisele pentru construcția unei 
conștiințe istorice, bazate pe o informare istoriografică diversă, necontorsiona-
tă ideologic și demnă de veridicitate științifică [11.]

Acțiunea „moldovenistă” sovietică s-a prezentat totdeauna și explicit ca 
având în primul rând un scop politic, în aparență, generos și nobil: acela de a 
afirma și a promova identitatea națională specifică a poporului moldovenesc 
dintre Prut și Nistru (și de dincolo de Nistru). E adevărat că scopul a fost în pri-
mul rând, ba chiar exclusiv, politic. Dar de generozitate, noblețe, naționalitate 
etc. nu poate fi vorba dacă ținem seama de premisele reale ale acestei acțiuni 
și de sensul în care ea a înțeles identitatea (anume ca neidentitate). Identitatea 
unui popor nu se afirmă negându-i-o și suprimându-i-o. Nu se afirmă identita-
tea poporului „moldovenesc” din stânga Prutului separându-l de tradițiile sale 
autentice – reprezentate în primul rând de limba pe care o vorbește, desprin-
zându-l de unitatea etnică din care face parte, tăindu-i rădăcinile istorice și al-
toindu-l pe alt trunchi ori în vid. Aceasta nu e afirmare, ci, dimpotrivă, anulare a 
identității naționale, istorice și culturale, a poporului „moldovenesc”: e ceea ce 
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în Republica Moldova se numește, cu un neologism binevenit, „mancurtizare”. 
Și „mancurtizarea” e genocid etnocultural. Din punct de vedere politic, promo-
varea unei limbi „moldovenești” deosebite de limba română, cu toate urmările 
pe care le implică, este deci un delict de genocid etnocultural, delict nu mai 
puțin grav decât genocidul rasial, chiar dacă nu implică eliminarea fizică a vor-
bitorilor, ci numai anularea identității și memoriei lor istorice [12].

Procesul de tranziție al Republicii Moldova de la o societate totalitară la una 
democratic parlamentară, la finele anilor ’90 ai secolului al XX-lea, a fost marcat 
de conștiința și valorile naționale, ambele având o legătură directă cu trecutul 
istoric și identitar al locuitorilor acestei noi entități politice. Dar, relația dintre 
identitatea națională, statalitate și trecut în Republica Moldova reprezintă o si-
tuație specială, deoarece regimul totalitar a lăsat o amprentă adâncă în aceste 
domenii. Pentru a-și justifica deciziile politice, autorităile sovietice au fabricat, 
contrafăcut și multiplicat mai multe mituri și fapte istorice care, în mare mă-
sură, țin de domeniul identitar. Astăzi, Republica Moldova se confruntă cu mai 
multe dileme, printre care statalitatea și identitatea, memoriile concurente, is-
toria traumatizantă, moștenirea sovietică și mentalitatea totalitară etc. [13].

În viziunea intelectualilor patrioți din Republica Moldova așa-zisa „criză de 
identitate” înseamnă de fapt că locuitorii majoritari ai acestei foste republici 
sovietice (și, cândva, provincii românești) se identifică „greșit” drept moldo-
veni, atribuindu-și un etnonim inculcat de propaganda sovietică, în locul celui 
autentic de „român”. Părtașii discursului „crizei ientitare” vorbesc și acționează 
de fapt într-o logică de „construcție etnonațională” (nation building): pentru ei 
identificarea „greșită” a populației-țintă din R.M. este o „problemă” de rezolvat, 
o provocare de depășit, prin mijloacele de educație și pesuasiune disponibile 
statului și „societății civile”: școala, presa, instituțiile culturale. Au trecut aproa-
pe 30 de ani de când în școli se învață din manuale de „istoria românilor” (pe 
lângă cele de „limba română” și „literatura română”). Câți ani de educație patri-
otică mai sunt oare necesari pentru ca populația R.M. să se identifice „corect”?

„Criza identitară” este mai degrabă o „problemă” a elitelor și nu privește po-
pulația largă din Republica Moldova și asta la două registre de sens distincte: 1) 
Presupusa „criza identitară” este văzută de către un anumit grup de intelectuali 
drept un prilej de mobilizare în vederea continuării proiectului de construcție 
națională, sistat în 1940/ 1944 (dar continuat după 1990); 2) În schimb, o reală 
„criză de identitate” îi caracterizează mai degrabă pe acești convertiți de dată 
recentă, militanți iluminați ai „adevăratei” identități pentru care realitatea soci-
ală complexă, populațiile hibride și dezinteresate din punct de vedere identitar 
le provoacă măcinări nesfârșite. Suferințele devin și mai greu de îndurat atunci 
când acești misionari ai românității ajung la București și descoperă cu decepție 
niște intelectuali cosmopoliți, „dezrădăcinați” în chiar inima României, incapa-
bili să le înțeleagă măcinările la modul serios, căci, vai, ei și-au însușit lecția 
națională de mai bine de un secol [14].
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The national security of our country is permanently subject to various threats, risks and 
vulnerabilities, which are fueled by several internal and external factors. Traditionally, and in 
many cases so far, in state policy and public awareness, the basic risk that may affect the country’s 
development, its integrity and security was associated only with a military threat. Meanwhile, in 
the new century, the risk of emergencies and national catastrophes of different kinds can directly 
affect national security to one degree or another no less than a traditional military conflict.

The study of the state that has the power to influence the security of the state has raised a 
series of questions, which are inevitable. In this way, in the inner and outer parts of the body, 
there is a close interest and interdependence, a power that can be attained.

Therefore, for countries such as the Republic of Moldova, the optimal solution for 
strengthening national security would be to adopt security reforms and politics that would 
decrease threats, strengthen democratic institutions and promote good governance, rule of 
law, functional market economy, sustainable development and protection of the population. 

Keywords: national security, risk, threat, armed conflict, society, vulnerability, independence.

În sens lingvistic, cuvântul securitate este utilizat ca antonimul cuvântului 
pericol, fiind o caracteristică al unei situații lipsită de pericol. Dicționarul expli-
cativ al limbii române prin securitate determină: ,,sentimentul de încredere și de 
liniște pe care îl dă cuiva absența oricărui pericol” [1].

Această formulare se folosește cel mai des în sfera tehnologică pentru determina-
rea factorului de siguranță în cadrul procesului de producție, construcție etc., sau în 
sfera militară. Totuși trebuie de să fim de acord și cu acel punct de vedere, conform 
căruia securitatea se identifică și ca un fenomen social complicat, sensul căruia ți-
nând cont de larga lui utilizare numai la prima vedere pare accesibil și înțeles. 

Cu toate că există și unele trimiteri la faptul că acesată situație este condi-
ționată și de un obiect mai restrâns de aplicabilitate, utilizat de filosfi, juriști, 
politicieni, care îl utilizează doar din punctul lor de interes ce se referă în prea-
labil doar la sfera lor de activitate, fapt care în realitate nu cercetează problema 
securității din punct de vedere metodologic [2, p.7].

mailto:c.lisii@hotmail.com
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Termenul de securitate națională pentru prima oară a fost utlizat în lecsi-
conul politic în 1904 în adresarea președintelui SUA T. Ruzvelt către Congres, 
în care el a argumentat necesitatea acaparării Canalului Panama  în interesul 
securității naționale [3, p. 18]. 

 Ulterior acest termen a început să fie folosit destul de activ în știința politică 
și practica relațiilor internaționale. Iar în 1947 de către Congresul SUA a fost 
primită legea ,,Cu privire la securitatea națională”, care avea drept scop pro-
mordial promovarea securității naționale prin coordonarea activităților forțe-
lor  militare naționale cu alte departamente și agenții ale guvernului preocupa-
te de securitatea națională [4].

Securitatea națională a statului se bazează pe interese naționale, care sunt 
consacrate legal în documente juridice normative care determină organizarea 
politică, spirituală și socio-economică a societății, construcția de stat și cultu-
rală, unitatea și solidaritatea unei anumite națiuni. Ele acționează ca un fel de 
echilibru sau compromis între interesele contradictorii ale indivizilor, grupu-
rilor sociale, comunităților, claselor și organismelor guvernamentale [5, p.58].

Astfel, prin adoptarea Legii Nr. 618 din 31.10.1995, se observă preocuparea con-
ducerii țării asupra problemei securității statale, care poate fi asigurată prin stabili-
rea și aplicarea de către stat a unui sistem de măsuri cu caracter economic, politic, ju-
ridic, militar, organizatoric și de altă natură, orientate spre descoperirea, prevenirea 
și contracararea la timp a amenințărilor la adresa securității statului [6].

Prin decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 1338 din 02.12.2019 a 
fost constituit Consiliului Suprem de Securitate și componanța acestuia [7].

În асеst sеns, problematica sесurității Rеpubliсii Mоldоvа, intеrасțiunea 
асеstеiа și dеfinirea соrеlаțiеi sаlе сu mеdiul intеrnаțiоnаl atât pe plan politic, 
economic, ținând cont de diversele schmbări de situații pe plan internațional, 
inеvitаbil impunе sаrсinа investigării destul de amănunțite și atente al acesteia.

Rеfеritоr lа mеdiul intеrnаțiоnаl dе sесuritаtе а Rеpubliсii Mоldоvа, mеnțiо-
năm fаptul сă асеstа еstе în соntinuă și prоfundă trаnsfоrmаrе, prосеs ce соnsti-
tuie în асеst sеns о sursă dе instаbilitаtе și inсеrtitudinе, саrе fасе imprеvizibilă 
еvоluțiilе ultеriоаrе аlе sistеmului dе аmеnințări саrе pоt survеni lа аdrеsа sесu-
rității nаțiоnаlе. În plus, аtât mеdiul mоndiаl dе sесuritаtе, сât și mеdiul rеgiоnаl 
sе соnfruntă сu nоi еlеmеntе și sursе dе insесuritаtе, gеn: trаfiсul dе аrmе și dе 
drоguri; criminalitatea transfrontalieră; multipliсаrеа соnfliсtеlоr rеgiоnаlе еtс.

Analiza evenimentelor din ultimele decenii permit de a prezenta o detere-
minare și o regândire al sistemului securității naționale. Acest fapt este legat de 
un șir de cauze obiective printre care trebuie să menționăm creșterea dinamicii 
globalizării, dezvoltarea tehnologiilor informaționale, apariția unor fluxuri noi 
de mărfuri și migrații. Drept consecință a acestei dezvoltări constatăm apari-
ția noilor tipri de amenințări la nivel planetar, care nu numai crează pericolul 
pentru existența anumitor gruprui sociale sau state, dar și pun sub îndoială 
continuitatea dezvoltării progresive al omenirii.

Actuala dinamică de interpretare al sensului de securitate națională permite 
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de a vorbi deja despre trecerea de la mecanismele și interpretările strict defen-
sive, utilizate intensiv cu câteve decenii în urmă, la o interpretare mai largă, care 
deja cuprinde factorii social-politici, problemele apărării libertăților omului, de-
mocratizarea și stabilitatea anumitor țări și regiuni, asigurarea condițiilor stabile 
pentru dezvoltarea statului, consolidarea parteneriatelor dintre state.

Trebuie de remarcat tendința principială din ultimile decenii, care constă în 
îndepărtarea de la paradigma de securitate militaristă care a dominat în peri-
oada ,,războiului rece”. Astfel, timp de câteva decenii în sfera asigurării securi-
tății internaționale domină așa-numitul concept de stabilitate strategică.

Schimbările esențiale pe harta politică a Europei de Est în anii 2013-2014, 
soldate cu ocuparea de către Federația Rusă a Crimeii, precum si declanșarea 
luptelor din Donbas de către separatiștii locali, susținuți de Moscova, au afec-
tat mult securitatea europeană. Criza din Ucraina are un impact direct asupra 
sistemului de securitate al Republicii Moldova, pentru că țara noastră se con-
fruntă chiar din primii ani de independență cu acțiunile separatiste, care s-au 
încheiat cu proclamarea „RMN” în raioanele de est [8, p.17-18].

Securitatea națională a țării noastre este supusă permanent amenințărilor, ris-
curilor și vulnerabilităților, ele fiind alimentate de mai mulți factori, dintre care: 
Republica Moldova este tratată de Federația Rusă ca un spațiu al zonei sale de 
influență și interes geopolitic, ea dispunând de mai multe pârghii de presiune și 
intimidare; tergiversarea soluționării definitive a conflictului transnistrean con-
stituie un impediment esențial în libertatea de acțiuni și în realizarea intereselor 
naționale ale țării; dependența unilaterală de o singură sursă de aprovizionare 
cu agenți energetici; orientarea aproape unilaterală spre piețele tradiționale de 
desfacere a mărfurilor și produselor din Republica Moldova etc. [9, p.11-19].

Studiul fасtоrilоr саrе dispun dе pоtеnțiаl dе influеnță аsuprа sесurității stаtu-
lui ridiсă un șir dе întrеbări, саrе sunt inеvitаbilе. Аstfеl, întrе fасtоrii intеrni și сеi 
еxtеrni, еxistă о strânsă intеrасțiunе și intеrdеpеndеnță, putеrniс ассеntuаtă. În 
саzul stаtеlоr mici  сum еstе Rеpubliса Mоldоvа, sunt trеi prinсipii dе bаză саrе pоt 
rеduсе аmеnințărilе dе sесuritаtе: dеmосrаțiа, bunа guvеrnаrе și suprеmаțiа lеgii.

În асеst соntеxt, еstе оpоrtună rеfеrințа lа fасtоrii еxtеrni dе influеnță аsu-
prа sесurității Rеpubliсii Mоldоvа. Аsеmеnеа аltоr țări din Еurоpа dе Sud-Еst, 
саre au intrat într-un proces de reformare, Mоldоvа sе соnfruntă сu un spесtru 
lаrg dе impliсаții gеnеrаtе dе prосеsul dе glоbаlizаrе, mеdiul intеrnаțiоnаl dе 
sесuritаtе pentru Rеpubliсii Mоldоvа fiind în соntinuă și prоfundă trаnsfоr-
mаrе, асеst prосеs соnstituind în асеst sеns о sursă dе instаbilitаtе și inсеrti-
tudinе, făсând imprеvizibilе еvоluțiilе ultеriоаrе аlе sistеmului dе аmеnințări 
саrе pоt survеni lа аdrеsа sесurității nаțiоnаlе.

După cum afirmă autorul B. Buzan, într-un stat puternic securitatea națio-
nală poate fi percepută, în primul rînd, prin prisma protejării componentelor 
statului de amenințările și ingerințele din exterior, iar într-un stat slab trăsătu-
ra distinctivă a securității este reprezentată de un nivel înalt de preocupare față 
de amenințările din interior la adresa guvernului [10, p.108-109].
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Așadar, pentru statele precum Republica Moldova, soluția optimă de întărire a 
securității naționale ar consta în adoptarea unor reforme și politici de securitate 
ce ar reduce amenințările, fortificînd instituțiile democratice și promovînd buna 
guvernare, supremația legii, economia funcțională de piață, dezvoltarea durabilă 
și protecția socială a populației. Perpetuarea șirului impresionat de pericole imi-
nente la adresa securității naționale a fost posibilă și din cauza condițiilor geopo-
litice specifice în care și-a făcut apariția și se dezvoltă noul stat Republica Moldo-
va: un teritoriu mic, situat între Ucraina și România, lipsit de resurse naturale im-
portante, cu o populație în principal rurală, cu o economie preponderent agrară; 
o regiune caracterizată de un vid de securitate, dominat de ambițiile Rusiei de a 
o ține în propria zonă de interese, combinată cu lipsa unei strategii coerente a UE 
și NATO pentru zona în cauză, la care se mai adaugă și lipsa unei viziuni geostra-
tegice a clasei politice de la Chișinău asupra politicii externe a țării [11, p.60-61].

În acest sens, din punct de vedere strategic, Republica Moldova își îndreap-
tă eforturile spre garantarea dezvoltării statului și a societății în plan de ci-
vilizație și economie, spre transformarea lui într-o democrație funcțională și 
stabilă, spre crearea și promovarea unor condiții favorabile pentru creșterea 
bunăstării populației și a prosperității țării, pentru modernizarea statului prin 
dezvoltarea științei, tehnologiilor, învățămîntului, sistemului și a infrastructurii 
de sănătate și de asigurare socială, pentru protecția cuvenită a mediului și a 
tezaurului național. 

Promovarea intereselor naționale implică și eforturi de asigurare a unei po-
ziționări și acțiuni adecvate ale statului pe arena internațională care să permită 
promovarea și garantarea intereselor naționale peste hotarele țării.

Un element central din instrumentarul necesar pentru apărarea și promova-
rea intereselor naționale ale statului este oferit de procesul de integrare euro-
peană a Republicii Moldova.

Politica de securitate a Republicii Moldova reprezintă un ansamblu de con-
cepte, de norme juridice și de acțiuni orientate spre promovarea și protejarea 
intereselor naționale prin identificarea, prevenirea și contracararea amenință-
rilor și a riscurilor cu impact asupra securității statului.

Urmare a unei analize a contextului strategic și a situației din țară, au fost 
identificate principalele amenințări la adresa securității naționale: sărăcia, sub-
dezvoltarea economică și dependența energetică, conflictul transnistrean, tensi-
unile din zonă și prezența militară străină, coerciția externă, factorul criminogen, 
corupția, problema demografică și acutizarea fenomenului migrației, sănătatea 
populației, calamitățile naturale, poluarea mediului, accidentele tehnogene, inse-
curitatea informațională, instabilitatea sistemului financiar-bancar [12].

Securitatea Republicii Moldova este afectată și de o serie de riscuri și vulne-
rabilități care pot degenera în amenințări în cazul ignorării și/sau al gestionării 
lor inadecvate. La acest capitol se înscriu: insecuritatea societală (polarizarea 
societății, alcoolismul, narcomania, tabagismul etc.), instabilitatea politică și 
capacitățile reduse de securizare a frontierei de stat (în particular, lipsa contro-
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lului asupra segmentului ei transnistrean), terorismul, insecuritatea alimenta-
ră, influența crizelor economice și a celor financiare, inclusiv a celor externe.

Asigurarea unui caracter durabil și stabil stării de securitate națională a Re-
publicii Moldova depinde de abilitatea/capacitatea statului de a face față pro-
vocărilor complexe, care constituie rezultatul mai multor procese transfronta-
liere, intercalate și interpătrunse, de natură politică, economică, socială, demo-
grafică și ecologică. 

Abilitatea/capacitatea Republicii Moldova de a face față acestor provocări va 
crește sau va scădea în funcție de viteza eliminării discrepanțelor, la capitolul 
dezvoltare democratică, economică și tehnologică, dintre țara noastră și țările 
europene dezvoltate.

Astfel, pentru a proteja interesele naționale, autoritățile publice trebuie să 
întreprindă măsurile necesare și să utilizeze mijloacele corespunzătoare în sco-
pul diminuării vulnerabilităților sistemului de securitate națională și al creș-
terii capacității naționale de a răspunde la amenințări și la riscuri. Respectiv 
este necesar de a realiza o evaluare continuă a amenințărilor și a riscurilor cu 
impact asupra securității naționale, înoțit de propuneri și recomandări menite 
să actualizeze politica de securitate a statului.

În procesul de promovare a intereselor naționale urmează să se țină cont de 
statutul de neutralitate permanentă al Republicii Moldova, care presupune că 
țara noastră nu este parte la blocuri militare și nu admite dislocarea pe teritoriul 
său de trupe militare sau de armamente ale altor state și ale blocurilor militare.

Realizarea obiectivelor strategice de securitate implică participarea admi-
nistrației publice de toate nivelurile, a societății civile și a organizațiilor negu-
vernamentale, precum și a cetățenilor [12].

În mod tradițional, și în multe cazuri până acum, în politica de stat și conști-
ința publică, riscul de bază care poate afecta dezvoltarea țării, integritatea și se-
curitatea acesteia era asociat doar cu o amenințare militară. Între timp, în noul 
secol, riscul apariției unor stări de urgențe și catastrofe naționale de diferit gen, 
pot afecta nemijlocit securitatea națională într-o măsură sau alta nu mai puțin 
decât un conflict militar tradițional.

Respectiv, pentru Republica Moldova la etapa actuală principale amenințări 
asupra securității naționale considerăm că constituie:

- combaterea unității statului și a integrității teritoriale a țării;
- instabilitatea în societate;
- emigrarea în masă peste hotarele țării al cetățenilor, în principal al tineretului;
- conflictele armate din vecinătatea Republicii Moldova;
- subminarea intereselor economice ale Republicii Moldova;
- combaterea proprietăților naționale, inclusiv averea naturală a țării;
- daune aduse mediului, informațiilor, tehnologiilor și altor sisteme de spri-

jinire a vieții din societate;
- discriminarea cetățenilor Republicii Moldova în țări străine;
- terorismul internațional.
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Este evident faptul că amenințările ascunse asupra securității naționale lasă 
o amprentă specifică asupra fiabilității sistemului național de securitate al sta-
tului concomitent înaintând cerințe speciale celor care sunt responsabili de 
acest lucru, fapt care nu poate fi trecut cu vederea și lăsat în voia soartei. 

Сând vоrbim dеsprе еmigrаrеа fоrțеi dе munсă, саrе actualmente еstе un 
fеnоmеn nеgаtiv pеntru Mоldоvа. Piеrdеrеа fоrțеi dе munсă аrе еfесtе și аsuprа fоn-
dului sосiаl. Dе fаpt, sе mаnifеstă о соntrаdiсțiе, mаnifеstă în саdrul unеi mаri părți 
а pоpulаțiеi, оriеntаtă sprе „оссidеntаlizаrе” și sprе о „еurоpеnizаrе”, саrе dеnоtă în 
асеlаși timp о prоfundă nоstаlgiе сu privirе lа timpurilе sоviеtiсе [13, p.67].

Dependența excesivă a ramurilor de export strategice autohtone față de pie-
țele unui număr limitat de țări, cu imposibilitatea obiectivă a reprofilării econo-
miei naționale în cadrul unei perioade scurte de timp, creează premise pentru 
riscuri majore la adresa securității naționale, printre principale fiind: 

1) Relațiile politice bilaterale cu Republica Moldova;
2) Distrugerea unor sectoare întregi ale economiei naționale și favorizarea 

pe acest fon a tendințelor de dezintegrare teritorial-economică a țării.
Competitivitatea redusă a economiei naționale este generată de potențialul teh-

nico-științific depășit din majoritatea sectoarelor, de consumul excesiv de energie 
și resurse, dar și de calitatea joasă a produselor și costurile de producție ridicate.

Sursele de vulnerabilitate bugetar-fiscală, criminalitatea economică, inclu-
siv cea transfrontalieră, influențează negativ asupra îndeplinirii bugetului de 
stat, contribuie la dezvoltarea economiei tenebre, prin mecanisme de evaziune 
vamală și fiscală, fraudare fiscal-vamală a relațiilor comerciale prin utilizarea 
activă a zonelor off-shore și firmelor autohtone delicvente.

Riscurile demografice manifestate prin scăderea continuă a numărului po-
pulației și îmbătrînirea demografică, natalitatea scăzută, migrația externă ex-
cesivă, reducerea numărului populației în vârstă aptă de muncă și creșterea 
raportului de dependență pe contul vârstnicilor pot constitui o barieră în obți-
nerea creșterii economice sustenabile.

Diminuarea stării de sănătate a populației care se manifestă prin calitatea 
produselor și bunurilor utilizate în uzul uman, promovarea și realizarea unui 
mod sănătos de viață, sistem de sănătate viabil și capabil să mențină la un nivel 
înalt prestarea serviciilor medicale.

Riscurile în asigurarea populației cu produse alimentare se reflectă prin uti-
lizarea mecanismelor dubioase la perfectarea tranzacțiilor de import, prin fals 
în documente, inclusiv la importul produselor modificate genetic (OMG), expi-
rate, cu substanțe interzise, toxice și birocratizarea procedurilor de export al 
mărfurilor agroalimentare. Subvențiile agricole acordate nu își au efectul scon-
tat de a oferi asistență agriculturilor, simultan fiind elucidate pseudo-investiții 
în sectorul agricol, concurență neloială la accesarea asistenței financiare.

Instabilitatea și procesele curente din sistemul financiar-bancar constituie 
premise de insecuritate financiar-bancară și, totodată, amenințări pentru eco-
nomia națională. Acestea sunt datoare vulnerabilităților instituționale în gesti-
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onarea crizelor de sistem, contracararea influențelor de grup interne, amorsa-
rea fluctuațiilor valutare. 

S-au materializat și se manifestă prin:
1) Acționare netransparentă pe piața bancară și de asigurări;
2) Favorizare a deturnărilor de mijloace financiare din instituțiile bancare, 

prin generarea creditelor neperformante;
3) Prejudiciere și derutare a mediului de afaceri, iar în consecință generarea 

unei instabilități economice și social-politice în țară;
4) Operațiuni suspecte derulate prin intermediul băncilor comerciale ce 

prezintă indicii temeinice de „spălare” a banilor.
Amenințările asupra sectorului financiar-bancar se manifestă, de asemnea, 

prin tranzacții dubioase cu acțiunile instituțiilor bancare, prin influența negati-
vă a sectorului bancar din regiunea transnistreană [14, p.16-21].

Sunt асtuаlе și risсurilе din sfеrа сulturаlă. Аstfеl, sub аspесtul сulturаl sе 
еvidеntiаză unеlе influеnțе mоrаl-psihоlоgiсе în spаțiul infоrmаțiоnаl, саrе 
duс lа оriеntаrеа tinеrеtului sprе соnsumul еxсеsiv, sprе о еduсаțiе fără аnu-
mitе vаlоri spirituаlе. Dе еxеmplu, invаziа dе filmе străinе, nu tоаtе dе сеа mаi 
bună саlitаtе, dаr și dе prоdusе intеlесtuаlе, industriаlе, аlimеntаrе și сulinаrе.

Într-un final, anаlizа fасtоrilоr dе risс trеbuiе să pоrnеаsсă dе fiесаrе dаtă dе 
lа fаptul сă, în аnumitе соndiții, асеstеа sе pоt trаnsfоrmа în pеriсоlе iminеntе, 
vеritаbilе аmеnințări sаu сhiаr în аgrеsiuni. Сrеștеrеа sаu dеsсrеștеrеа impоr-
tаnțеi fiесăruiа vа dеpindе dе un соmplеx dе fасtоri еxtеrni, în spесiаl dе еvоluțiа 
situаțiеi gеоpоlitiсе а Rеpubliсii Mоldоvа, undе intеrеsеlе mаrilоr putеri, privind 
асеаstă zоnă și sistеmul dе sесuritаtе еurоpеаnă, vоr fi dеtеrminаntе [15, p.39-43].

În еvаluаrеа risсurilоr și аmеnințărilоr аsuprа sесurității nаțiоnаlе, trеbuiе 
să ținеm соnt сă еlе nu sunt indеpеndеntе, сi intеrсоndițiоnаtе, еlе sе influеn-
țеаză rесiprос, rеzultând о divеrsitаtе dе sсеnаrii pоsibilе. 

Rezumând abordările și punctele de vedere existente care interpretează 
acest concept, printre cele mai semnificative postulate putem remarca inițial:

-E necesar de a crea un cadru normativ exact cu privire la aspectele ce țin de 
domeniul securității interne, de reformarea instituțiilor care au drept competen-
țe securitatea statului și adaptarea acestora la realitățile specifice țării noastre. 

-Se impune necesitatea stabilirii unor priorități în privința modernizării for-
țelor militare, deoarece lipsa unei reacții adecvate față de o amenințare militară 
riscă să afecteze însăși existența statului [16, p.56].

Astfel, actualele vulnerabilități instituționale ce țin de realizarea statului de 
drept și a practicilor de bună guvernare restrâng capacitatea Republicii Moldova de 
a evolua ca stat modern și de a asigura un nivel de viață adecvat tuturor cetățenilor.
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forms of manifestation determined the formulation of several theoretical approaches. The 
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Relațiile de securitate dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova sunt 
într-un proces dificil de formalizare, departe de orizontul instituționalizării lor 
din perspectiva interesului național și al bunelor relații cu partenerii externi, 
inclusiv cu vecinii din imediata apropiere. Vom enumeră câteva cauze, în opinia 
noastră relevante, ce împiedică acest proces: 1) lipsa unor interese naționale 
clare, bine determinate, profund conștientizate și socializate din punct de ve-
dere politic. Acest handicap debusolează activitatea tuturor ramurilor de pu-
tere, inclusiv funcționalitatea ministerelor preocupate de politica externă, de 
apărare și securitate a Republicii Moldova; 2) lipsa unei recunoașteri pe plan 
internațional a statutului de neutralitate a Republicii Moldova, acesta având un 
caracter declarativ, uneori speculativ. Neutralitatea permanentă, recunoscută 
și asumată printr-un acord internațional, ar permite definirea clară a politicii 
externe și de securitate a Republicii Moldova, angajamentele sale față de parte-
nerii externi; 3) lipsa aspectului de neutralitate în construcția politicii externe 
și de securitate condiționează situația incertă a Moldovei, care se află la inter-
ferența a două mari centre de putere, Uniunea Europeană și Federația Rusă. 

Premisele și contextul colaborării Republicii Moldova cu Uniunea Eu-
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ropeană pe dimensiunea politică și de securitate comună. În ultimii ani a 
devenit destul de clară limita integrării europene a Republicii Moldova, ea fiind 
condiționată, pe de o parte, de capacitatea UE de a „asimila” noile state membre 
și de interesele sale ce țin de politica externă și de securitate, pe de alta, de po-
tențialul și capacitatea de integrare a Republicii Moldova. Acești indicatori nu 
au putut impulsiona ascendența integrării Republicii Moldova până la statutul 
de membru al Uniunii Europene, ea mulțumindu-se în final cu încheierea unui 
Acord de Asociere.

Menționăm în acest sens că Uniunea Europeană întotdeauna a fost interesată 
de a forma la hotarele sale o centură a țărilor prietene și stabile, care în cooperare 
cu UE ar asigura securitatea în regiune. Pentru atingerea acestui scop sunt aplica-
te, în primul rând, pârghiile financiare ale Uniunii Europene, pentru ridicarea bu-
năstării cetățenilor țărilor vecine. Pentru Republica Moldova asistența financiară 
acordată de Uniunea Europeană este deosebit de actuală, ea fiind o țară sărăcită 
și dezmembrată, inclusiv teritorial, din cauza guvernărilor proaste. 

Relațiile Republicii Moldova cu Uniunea Europeană au început a fi edificate în 
baza Acordului de Parteneriat și Colaborare (APC) încheiat la 28 noiembrie 1994 la 
Bruxelles, care a intrat în vigoare la 1 iulie 1998, după ratificarea lui de către Parla-
mentul Republicii Moldova, Parlamentul European și parlamentele statelor membre.

Acordul prevedea stimularea dezvoltării stabile a Republicii Moldova, pro-
movarea libertăților politice și economice, susținerea eforturilor statului nos-
tru întru consolidarea democrației, asigurarea bazei pentru colaborarea soci-
ală și culturală cu Uniunea Europeană. Cu alte cuvinte, Acordul reprezintă un 
document complex și direcționat spre dezvoltarea multilaterală a relațiilor 
dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, în care se punea accentul pe 
colaborarea economică. Documentul viza, practic, toate aspectele relațiilor eco-
nomice, precum un enorm potențial de colaborare. Cu toate acestea, mai mul-
ți ani parteneriatul dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană a rămas 
doar la faza declarativă. În structurile guvernamentale ale Republicii Moldova 
se vorbea foarte mult de intenția de colaborare cu UE, dar se întreprindeau 
foarte puține acțiuni concrete. 

În acest context, menționăm că una din cauzele principale ale unui aseme-
nea comportament constă în faptul că Republica Moldova se afla sub o influ-
ență puternică din partea Rusiei. Din această perspectivă, Republica Moldova 
nu putea fi hotărâtă în opțiunile sale politice, pendulând între Federația Rusă 
și Uniunea Europeană, între continuitatea relațiilor economice cu țările CSI și 
necesitatea creditelor și ajutoarelor tehnice acordate de către UE.

În virtutea anumitor circumstanțe de răcire a relațiilor cu Federația Rusă 
(începând cu anul 2003), guvernarea Republicii Moldova demarează o mai ho-
tărâtă activitate în direcția apropierii de UE. După o perioadă relativ scurtă, dar 
foarte intensivă de discuții, întâlniri și negocieri cu reprezentanții UE (la care a 
luat parte și autorul acestor note de curs, fiind responsabil de domeniul relații-
lor umanitare), pe 22 februarie 2005 la Bruxelles a fost semnat Planul de Acți-
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uni Uniunea Europeană–Republica Moldova, care stabilea programul, obiecti-
vele strategice și prioritățile relațiilor dintre Uniunea Europeană și Republica 
Moldova pentru 2005 – 2008. Republica Moldova este una din cele două țări, 
alături de Ucraina, care a semnat planuri individuale de colaborare cu Uniu-
nea Europeană. Planul prevedea un alt nivel, mai avansat, de integrare, prin 
intensificarea relațiilor politice, economice, culturale și de securitate cu Uniu-
nea Europeană. Deși acest document nu prevedea aderarea Republicii Moldova 
la Uniunea Europeană, el totuși reprezenta la acea perioadă un pas strategic în 
direcția integrării europene. 

De menționat, în acest context, că Planul de Acțiuni (PA) nu înlocuia cadrul con-
tractual dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, care rămânea a fi Acordul 
de Parteneriat și Cooperare, ci îl completa, dându-i o mai mare importanță. În acest 
sens, Planul prevedea împărtășirea responsabilității pentru prevenirea conflictelor 
și reglementarea acestora, unul din obiectivele principale ale PA fiind sprijinirea de 
către Uniunea Europeană a eforturilor de soluționare a conflictului transnistrean. 
În Plan erau recunoscute aspirațiile europene ale Republicii Moldova, făcându-se 
referință la Concepția de Integrare Europeană a Republicii Moldova pe care Chiși-
năul a prezentat-o Comisiei Europene în septembrie 2003. 

Planul de Acțiuni era privit de către Chișinău, dar și de către politicienii de la 
Kiev, drept un salt spre încheierea Acordului de Asociere. În legătură cu aceas-
ta, Bruxellesul a depus eforturi susținute pentru a modera aspirațiile exagerate 
și emoțiile politice debordante din ambele capitale.

Expresie ale acestor evenimente a fost Conferința Internațională de la Chiși-
nău din noiembrie 2005 „Vecinătatea NATO și UE: consecințele politice pentru 
securitatea Moldovei. Aspirații europene”. Laitmotivul acestei conferințe consta 
în faptul că perspectiva extinderii UE este incertă, chiar riscantă pentru coeziu-
nea europeană, iar condițiile de aderare pentru Republica Moldova sunt practic 
irealizabile și, în acest sens, nu poate fi clară nici perspectiva de aderare a Re-
publicii Moldova la Uniunea Europeană. Republicii Moldova i se propunea să-și 
îndeplinească sarcinile și să realizeze scopurile prevăzute de Planul de Acțiuni. 

Odată cu expirarea termenelor de realizare a Acordurilor de Parteneriat și 
Cooperare semnate de republicile postsovietice cu Uniunea Europeană, Bruxe-
llesul a decis să propună o nouă generație de acorduri, care urma să impulsi-
oneze mult mai serios procesul de integrare europeană a acestor țări. Menți-
onăm că în iunie 2008 expira termenul de 10 ani preconizați pentru acțiunea 
acestui Acord în raport cu Republica Moldova. În acest context, pe 12 ianuarie 
2010 Republica Moldova și Uniunea Europeană s-au angajat în negocierea unui 
document mult mai avansat din perspectiva aspirațiilor europene – Acordul de 
Asociere, care reprezenta în fond o continuitate a APC-ului. 

După mai bine de patru ani de contacte, discuții, negocieri dintre instituțiile 
guvernamentale ale Republicii Moldova și instituțiile Bruxellesului, Acordul de 
Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană a fost semnat pe 28 iunie 2014 
și ratificat de către toate părțile semnatare: Republica Moldova, Parlamentul Eu-



275

ropean și cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, conform procedurilor și 
cutumelor stabilite. În acest context este important să punctăm că Acordul urma 
să intre în vigoare după două luni de la data depunerii ultimului instrument de 
ratificare la Secretarul General al Consiliului Uniunii Europene.

Parlamentul Republicii Moldova a ratificat Acordul de Asociere prin Legea 
din 2 iulie 2014, care a fost promulgată prin Decretul Președintelui Republicii 
Moldova din 8 iulie 2014. Parlamentul European a ratificat Acordul pe 13 noe-
mbrie 2014. Remarcăm că ultimul stat membru care a ratificat acest document, 
pe 26 noiembrie 2015, a fost Italia. 

Începând cu 1 ianuarie 2016, prevederile Acordului de Asociere au început 
să fie puse în aplicare pe întreg teritoriul Republicii Moldova, inclusiv în raioa-
nele de est ale țării. Pe 1 iunie 2016 Acordul intră pe deplin în vigoare, odată cu 
finalizarea procedurii de aprobare de către parlamentele statelor membre ale 
UE. De menționat că doi ani mai devreme – la 1 septembrie 2014, Acordul a fost 
pus în aplicare provizorie.  

Vom elucida unele aspecte ale Acordului de Asociere cu privire la relațiile 
Republicii Moldova cu Uniunea Europeană în contextul politicii externe, de se-
curitate și apărare comună. În acest sens, Acordul stipulează necesitatea dialo-
gului politic în toate domeniile de interes reciproc, ale cărui obiective constau 
în aprofundarea asocierii politice și sporirea convergenței, inclusiv în domeniul 
politicii de securitate; promovarea stabilității și securității în lume prin inter-
mediul unui multilateralism eficace; consolidarea cooperării și a dialogului în-
tre părți cu privire la securitatea internațională și gestionarea crizelor în lume, 
precum principalele amenințări la nivel mondial și regional; stimularea coope-
rării practice în vederea asigurării păcii, securității și stabilității pe continentul 
european; intensificarea dialogului și aprofundarea cooperării între părți în 
domeniul securității și  apărării europene [1].

În cea ce privește politica externă și de securitate, Acordul menționează că 
părțile își intensifică dialogul, cooperarea și promovarea convergenței treptate 
în domeniul politicii externe și de securitate, inclusiv în domeniul politicii de se-
curitate și apărare comună (PSAC), abordând, în special, aspecte privind preve-
nirea conflictelor și gestionarea crizelor regionale, dezarmarea, neproliferarea și 
controlul armamentului. Cooperarea se bazează pe valori comune și interese re-
ciproce și urmărește creșterea convergenței și a eficacității politicilor bilaterale, 
multilaterale și regionale. Aceste angajamente destul de clare, dar care presupun 
serioase obligațiuni și respectiv riscuri sunt echilibrate de prevederile Acordului 
cu privire la reafirmrea angajamentului față de principiile de respectare a suve-
ranității, a integrității teritoriale, a inviolabilității frontierelor și a independenței 
statelor, stabilite în Carta Organizației Națiunilor Unite și în Actul final de la Hel-
sinki din 1975 al Conferinței pentru Securitate și Cooperare în Europa [1]. 

În opinia noastră, cel mai important compartiment din perspectiva Politicii 
de Securitate și Apărare Comună (PSAC), pentru Republica Moldova, constă în 
faptul că părțile reiterează angajamentul de a găsi o soluție eficientă cu privire la 
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problema transnistreană, respectând pe deplin suveranitatea și integritatea teri-
torială a Republicii Moldova. În Acord se punctează cu multă claritate faptul că, 
fără a aduce atingere formatului de negociere stabilit, problema transnistreană 
va constitui unul dintre principalele subiecte de pe agenda dialogului politic și a 
cooperării dintre părți, precum și în dialogul și cooperarea cu alți actori interna-
ționali interesați. În acest sens, părțile își intensifică eforturile comune de pro-
movare a stabilității, securității și dezvoltării democratice în regiune și, în special, 
colaborează în vederea soluționării pașnice a conflictelor regionale. 

În acest context, precizăm că Uniunea Europeană este implicată în soluționa-
rea conflictului ca mediator în formatul de negociere „5+2”. Un obiectiv specific 
al UE este promovarea măsurilor de sporire a încrederii ca parte a strategiei 
„pașilor mici”. De asemenea, în Republica Moldova activează consilierul UE pe 
măsuri de sporire a încrederii, care oferă consultanță Biroului pentru Reinte-
grare, iar Misiunea EUBAM acordă asistență și expertiză tehnică pe probleme 
ce țin de mobilitate și control al frontierelor.

Conform Acordului, părțile îmbunătățesc cooperarea practică în ceea ce pri-
vește prevenirea conflictelor și gestionarea crizelor, în special în vederea unei 
posibile participări a Republicii Moldova la operațiunile civile și militare de 
gestionare a crizelor, conduse de UE, precum la exercițiile și activitățile de for-
mare ca urmare a unei posibile invitații din partea UE.

Așadar, aceste trei documente – Acordul de Parteneriat și Cooperare (APC) 
dintre comunitățile europene și statele membre, pe de o parte, și Republica 
Moldova, pe de altă parte, încheiat la 28 noiembrie 1994 și pus în vigoare pe 1 
iulie 1998; Planul de Acțiuni Uniunea Europeană – Republica Moldova semnat 
în cadrul Politicii Europene de Vecinătate pe 22 februarie 2005, care a fost de 
fapt o acțiune de antrenare directă a Republicii Moldova în acțiunile de extinde-
re a Uniunii Europene și de ajustare a bunelor relații dintre UE și țările vecine; 
Acordul de Asociere semnat la 27 iunie 2014 și pus în aplicare provizorie la 1 
septembrie 2014 – reprezintă continuitatea relațiilor dintre Republica Moldo-
va și Uniunea Europeană, precum contextul potrivit pentru relațiile de politică 
externă, securitate și apărare comună.

Colaborarea Republicii Moldova cu Uniunea Europeană pe dimensiu-
nea PSAC. Poziția experților în ceea ce privește Politica de Securitate și Apăra-
re Comună (PSAC) a Uniunii Europene în raport cu Republica Moldova în an-
samblu se reduce la aceea că Chișinăului i se oferă șansa de a se manifesta ca un 
furnizor de securitate și de a-și spori credibilitatea în fața partenerilor de dez-
voltare [3; 7]. Acest fapt, menționează ei, este unul pozitiv, îndeosebi din per-
spectiva aprofundării relațiilor instituționale și politice cu Uniunea Europeană 
și îmbunătățirii profilului unui potențial stat candidat la eurointegrare. În plus, 
participând în misiunile organizate în cadrul PSAC, Republica Moldova obține 
experiență operațională, se familiarizează cu procedurile și mecanismele de lu-
cru ale UE și dezvoltă interoperabilitatea cu statele membre. Din perspectiva 
acestor experți, Republica Moldova poate beneficia de expertiza și de asistența 
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Uniunii Europene în promovarea reformelor și în dezvoltarea capacităților sale 
instituționale. 

Viziunea banală că Republica Moldova este un simplu recipient al „bunurilor ” 
oferite de UE, un obiect al relațiilor în raport cu Bruxellesul, este cea mai răspândită 
și vehiculată, în comparație cu cea care promovează necesitatea, dreptul și obliga-
țiunea autorităților moldovene de a construi și menține relații cu actorii internați-
onali, din perspectiva interesului național, manifestând în acest sens și capacitatea 
de furnizor al bunelor relații și al relațiilor de parteneriat cu Uniunea Europeană. 
Este arhicunoscut că negocierile sunt provocate sau de interesele comune, sau de 
diferența de interese. Ambele cazuri necesită participarea a doi sau mai mulți su-
biecți, fiecare din ei fiind expresia suveranității și a interesului național. 

O poziție mai echilibrată și lipsită de apologetică, în acest sens, este expusă 
de către analistul moldovean N. Popescu. În una din publicațiile sale cu generi-
cul „Republica Moldova în sistemul de securitate european” se menționa că „In-
teresele de securitate ale Uniunii Europene ca și ale NATO de altfel, în Republi-
ca Moldova se referă la două aspecte interconectate: 1) conflictul transnistrean 
și 2) problemele de securitate neconvențională (de la corupție până la traficul 
de ființe umane și armament). Uniunea Europeană a reiterat de mai multe ori 
poziția conform căreia stabilitatea Republicii Moldova contează pentru Uniu-
ne” [3; 7]. În câțiva ani Moldova se va afla la hotarele unei UE extinse și proble-
mele interne ale acestei țări – guvernare slabă, conflictul transnistrean, criza 
economică perpetuă, crima organizată, emigrarea și încetinirea reformelor – se 
vor proiecta și în afara granițelor republicii. Uniunea Europeană, în opinia lui 
Nicu Popescu, este interesată într-o strânsă colaborare cu Republica Moldova 
din perspectiva asigurării propriei securități și realizării interesului de stat al 
statului. În acest context, rezumă autorul, interesele generale ale Uniunii Euro-
pene în raport cu Republica Moldova s-ar reduce la: încurajarea stabilizării și 
creșterii economice, reducerea sărăciei și consolidarea democrației; susținerea 
unei reglementări politice a diferendului transnistrean; asigurarea retragerii 
complete a trupelor rusești din Transnistria în conformitate cu prevederile 
OSCE [3; 7].

Interesele de securitate ale Republicii Moldova, dezvoltarea democratică, 
respectul pentru drepturile omului, relațiile bune cu toate țările europene, in-
tegrarea europeană sunt expuse în acest material din perspectiva extinderii 
NATO, care, în opinia analistului N. Popescu, ar avea doar efecte pozitive și care 
prin excelență sunt benefice și necesare țării noastre. Aici însă apare întrebarea 
firească – cum se pretează extinderea Organizației Tratatului Nord – Atlantic 
spre est cu interesele generale ale Uniunii Europene față de Republica Moldo-
va în ceea ce privește susținerea reglementării politice a diferendului trans-
nistrean și asigurarea retragerii complete a trupelor rusești din Transnistria? 
Considerăm că nicicum. 

Cu cât Alianța este mai aproape de hotarele CSI-ului, cu atât Federația Rusă 
devine mai refractară și mai ofensivă. Mai mult, toate tentativele NATO de inter-
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venire directă în zona postsovietică, de exemplu, Georgia, Ucraina s-au terminat 
tragic pentru aceste țări. În acest sens, pentru Republica Moldova, soluționarea 
conflictului transnistrean s-ar amîna pentru o perioadă destul de nedetermina-
tă, fapt ce ar însemna de fapt pierderea, în rezultatul final, a acestui teritoriu. 
Aceste câteva note critice semnifică doar existența anumitor probleme în rela-
țiile de securitate ale Republicii Moldova cu Uniunea Europeană și în acest sens 
„exportul/importul” de securitate, spre deosebire de țările din Europa Centra-
lă, care după dispariția sistemului bipolar conștient au pledat pentru a deveni 
parte a zonei de influență și implicit de securitate asigurată de NATO, în cazul 
Republicii Moldova este practic inaplicabil, fără grave complicații, cu consecin-
țe imprevizibile în relațiile cu Federația Rusă.

Cadrul de cooperare în domeniul de securitate și apărare comună se axează 
pe suportul financiar și eforturile comune ale structurilor și țărilor participan-
te în acest proces. Nici cele mai nobile idei ale Bruxellesului nu pot fi realizate 
fără acest suport si respectivele eforturi. În acest sens, Republica Moldova be-
neficiază de Fondul de încredere PSAC, susținut de cinci țări membre ale Uni-
unii Europene. Fondul asigură suportul financiar pentru țările partenere care 
participă la misiunile PSAC și acoperă parțial cheltuielile de participare la misi-
unile și operațiunile Uniunii Europene. Plus la aceasta, pe dimensiunea coope-
rării militare și de securitate, Republica Moldova beneficiază de participarea la 
așa-numitele Inițiative pilot (total șapte), două dintre care vizează direct pro-
blemele de securitate europeană. Prima – prevenirea, pregătirea și reacția la 
dezastrele naturale (PPRD), rezidă în consolidarea capacitatății naționale de 
protecție civilă și de îmbunătățire a managementului situațiilor de urgență. A 
doua – Gestionarea Integrată a Frontierelor (IBM), presupune cooperarea cu 
Misiunea EUBAM pentru a consolida capacitatea națională de management al 
frontierelor de stat, inclusiv prin realizarea programelor de instruire a poliției 
de frontieră și a serviciul vamal.   

Aspectul instituțional cu privire la realizarea acestor proiecte, precum gesti-
onarea sistemului de relații bilaterale ale Uniunii Europene cu Republica Mol-
dova pe dimensiunea de securitate comună, reprezintă un complex de instru-
mente, cele mai principale fiind: Delegația Uniunii Europene, care coordonează 
toate proiectele UE în țara noastră, inclusiv cele care vizează problemele de 
securitate comună; Misiunea Uniunii Europene de Asistență la Frontiera din-
tre Republica Moldova și Ucraina (EUBAM), preocupată de securitatea și ma-
nagementul frontierei Republicii Moldova și de unele acțiuni în soluționarea 
conflictului transnistrean, inclusiv prin măsuri de consolidare a încrederii; Mi-
siunea Înalților Consilieri UE ce însumează 23 de experți care asigură asistența 
necesară în elaborarea politicilor publice și în avansarea reformelor sectoriale 
în Republica Moldova.

În 2010, Guvernul Republicii Moldova a instituit un Grup de lucru intermi-
nisterial – PSAC (la nivel de viceminiștri), condus de Ministerul Afacerilor Ex-
terne și Integrării Europene al Republicii Moldova. Această structură, în colabo-
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rare cu misiunile UE ce activează în Republica Moldova, urmărește îmbunătăți-
rea procesului consultativ cu privire la aspectele mai complicate ale Politicii de 
Securitate și Apărare Comună promovată de Uniunea Europeană. În acest sens 
sunt organizate cu regularitate întâlniri bilaterale pentru a discuta problemele 
ce țin, în special, de aspectele tehnice ale colaborării în cadrul PSAC. 

Baza normativă și mecanismele de reglementare a politicii de securitate și 
apărare comună pe segmentul Uniunea Europeană – Republica Moldova sunt 
elaborate pe măsura necesității de realizare a unor proiecte majore care înglo-
bează și problemele vizate, sau proiecte ce se referă la un sector, ramură menită 
să asigure unele aspecte de securitate. Un pas semnificativ în direcția cooperă-
rii privind PSAC a fost semnarea în 2012 a Acordului cadru de cooperare dintre 
Uniunea Europeană și Republica Moldova cu privire la operațiunile și misiunile 
civile și militare conduse de UE. În acest sens, cadrul legislativ al Republicii 
Moldova a fost stabilit în 2015, prin adoptarea Legii cu privire la participarea la 
misiunile și operațiunile internaționale. Legea adoptată în anul 2000, privind 
participarea Republicii Moldova la operațiunile internaționale de menținere a 
păcii, a fost abrogată. De menționat că Legea (2015) reprezintă continuitatea 
Strategiei Securității Naționale din 2011, în care se menționează că o atenție 
deosebită va fi acordată intensificării cooperării cu UE pe filiera Politicii de Se-
curitate și Apărare Comună. 

Legea menționată din 2015 a impulsionat elaborarea unui set de documen-
te ce vizau reformarea structurilor de forță ale Republicii Moldova: Strategia 
de dezvoltare a poliției 2016-2020; Strategia de reformare a trupelor de ca-
rabinieri 2017-2020; Strategia de management integrat al frontierei de stat 
2015-2017. Procesul de reformare care urmărea, în primul rând, moderniza-
rea domeniului de securitate internă a Republicii Moldova, în conformitate cu 
standardele și practicile europene, este asistat de înalții consilieri ai Uniunii 
Europene. Pe lângă procesul de reformare în acest domeniu, structurile preo-
cupate de colaborarea Uniunii Europene cu Republica Moldova, au îmbunătă-
țit, printr-o serie de acorduri, cooperarea internațională cu EUROPOL-ul și au 
aprofundat cooperarea cu Observatorul European pentru Droguri și Toxicoma-
nie (EMCDDA). Prin aplicarea Acordului de readmisie dintre Republica Moldo-
va și Uniunea Europeană și prin finalizarea Acordului interinstituțional pentru 
implementarea eficientă a cadrului legal pentru integrarea străinilor, Republica 
Moldova a îmbunătățit semnificativ cooperarea în domeniul migrației și azilu-
lui pentru persoanele străine. 

Prin ratificarea Tratatului privind comerțul cu arme și adoptarea Regula-
mentului privind armele și munițiile destinate pentru scopuri civile, obținerea 
accesului la baza de date a INTERPOL iARMS, care oferă posibilitatea schim-
bului de informații privind traficul de arme, Republica Moldova a avansat seri-
os în ceea ce privește controlul armelor și lupta împotriva terorismului. Întru 
respectarea  acestui Tratat, în martie 2017, la reuniunea comună a Consiliului 
Uniunea Europeană–Republica Moldova, a fost semnat Acordul cu privire la 
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schimbul de informații clasificate, care, în opinia experților, urma să eficienti-
zeze esențial lupta comună Uniunea Europeană – Republica Moldova de com-
batere a terorismului internațional și a crimei organizate.

Acțiunile organizate în baza instrumentariului instituțional și a celui nor-
mativ, cu privire la PSAC, sunt multiple, însă vom menționa doar câteva: repre-
zentanții Republicii Moldova participă activ la cursurile de formare, socializare 
ce vizează Politica de Securitate și Apărare Comună a Uniunii Europene orga-
nizate de Colegiul European de Securitate și Apărare, precum la seminarele și 
trainingurile care au loc de obicei în una din țările Parteneriatul Estic. De men-
ționat în acest sens că cadrul principal de discuții, comunicare și formare este 
așa-numita Platforma 1 – Democrație, bună guvernare și stabilitate; Republica 
Moldova a contribuit la misiunile PSAC prin delegarea unui consilier preocupat 
de drepturile omului (de la Ministerul Justiției) în Misiunea EUTM, Mali  (2014 
și 2016), precum  a unui expert militar la operațiunea EUMAM din Republi-
ca Centrafricană în 2015, cu prelungirea mandatului în 2016. Deși simbolică, 
această contribuție denotă o tendință pozitivă în cooperare cu Uniunea Euro-
peană pe dimensiunea de management al crizelor, în special, dacă e să compa-
răm contribuția adusă de alte țări ale Parteneriatului Estic. 

Problemele ce împiedică aprofundarea parteneriatului Uniunea Euro-
peană–Republica Moldova pe dimensiunea PSAC. Din perspectiva Uniunii 
Europene, participarea statelor partenere la misiunile PSAC este privită doar ca 
un factor de suplinire a lipsei de capacități. Plus la aceasta, din partea statelor 
partenere din est se face resimțită lipsa de inițiativă instituțională, capacitatea 
slabă de promovare și realizare a proiectelor, lipsa cadrelor calificate din per-
spectiva exigențelor și necesităților instituționale ale UE. 

Cooperarea în domeniul apărării dintre Republica Moldova și Uniunea Euro-
peană este slab dezvoltată, din următoarele considerente. În primul rând, NATO 
este considerată instituția ce antrenează țările partenere în cooperarea gradu-
ală pe domeniul militar, contribuind totodată la reforma militară și de securita-
te. Republica Moldova își reformează sectorul de securitate și apărare, ghidân-
du-se în mare parte de parteneriatul cu Alianța Nord-Atlantică, prin Inițiativa 
de Consolidare a Capacității de Apărare (DCBI). În al doilea rând, cooperarea în 
domeniul apărării cu țările partenere a fost, tradițional, subiectul relațiilor bi-
laterale, dar nu o prerogativă a Uniunii Europene. Singura punte de cooperare 
în domeniul apărării este Înaltul Consilier UE pentru reforma sectorului de se-
curitate, a cărui misiune este de a monitoriza principalele reforme de securita-
te și de a facilita cooperarea dintre Uniunea Europeană și Republica Moldova în 
domeniul PSAC. În acest context, proiectele Strategiei Securității Naționale și al 
Strategiei Naționale de Apărare, contribuie într-o oarecare măsură la formarea 
unei poziții proactive a Republica Moldova, care, în opinia experților militari, 
urmează să manifeste mai multă inițiativă și, folosind așa-numitele „ferestre de 
oportunități”, să aprofundeze parteneriatul cu Uniunea Europeană și să extindă 
participarea în misiunile UE de gestionare a crizelor.
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One of the trends in the development of international migration is the steady increase in 
scale of illegal immigration. We talk about illegal migration in case of illegal border crossing, 
illegal stay in the country, illegal employment abroad.

The Republic of Moldova is a country of origin and transit of migrants. The introduction of 
a visa-free regime with the EU contributed to an increase in number of Moldovan citizens who 
took the opportunity to travel to EU countries. However, the number of citizens who have not 
returned to their homeland is growing. This jeopardizes the EU visa-free regime for Moldova. 

An analysis of the results of Moldovan migrants’ sociological studies testifies that most 
Moldovan citizens try not to violate the principles of a visa-free regime with the EU. At the same 
time, a certain part of migrants had to violate the rules of a visa-free regime. The most common 
violations are illegal employment and illegal stay in the EU for a period of more than 90 days.

Massive illegal immigration has a number of negative consequences for the countries of 
the European Union. Therefore, the EU seeks to ensure security at its borders, to minimize 
social challenges and risks, the consequences of uncontrolled and unregulated migration.

Keywords: illegal migration, a visa-free regime, the Republic of Moldova, transit 
migration, irregular entry, irregular employment, refusal of the country’s entry.  

Одним из фундаментальных прав человека является право на пере-
движение. В мире, характеризующемся трансконтинентальными пото-
ками, мобильность становится одним из главных ресурсов, к которому 
должны иметь доступ все люди. В 2019 году число международных ми-
грантов во всем мире достигло примерно 272 миллиона человек, что на 
51 миллион больше, чем в 2010 году. Согласно оценкам ООН, в настоящее 
время международные мигранты составляют 3,5 % населения мира по 
сравнению с 2,8 % в 2000 году [4].
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Большая часть граждан пересекает границы, находится и работает в 
странах приема на законных основаниях. Однако есть граждане, кото-
рые не имеют необходимых документов для въезда или пребывания в 
странах назначения. Но их не останавливают даже самые строгие формы 
пограничного контроля, они стремятся обойти многочисленные препят-
ствия и достичь желаемой цели. 

В данной статье мы рассмотрим состояние нелегальной миграции в 
условиях безвизового режима. На примере Республики Молдова будет 
проанализировано влияние безвизового режима с Европейским Союзом, 
введенного в апреле 2014, на уровень нелегальной миграции. На основе 
социологических исследований, проведенных при участии авторов, будут 
проанализированы мнения молдавских мигрантов о нарушениях безвизо-
вого режима, с которыми они сталкивались в период пребывания в ЕС.     

Понятие нелегальной миграции.
Одной из характерных тенденций развития международной мигра-

ции является неуклонный рост масштабов нелегальной иммиграции. 
Увеличивающийся разрыв в уровнях экономического развития между 
странами, существующая потребность в дешевой рабочей силе, строгий 
контроль над иммиграцией,  повышает, с одной стороны, стимулы к неле-
гальному въезду для работников, а с другой стороны – к использованию 
нелегальной рабочей силы для работодателей [7, с.83]. 

Сложность изучения феномена нелегальной миграции обусловлива-
ется отсутствием устоявшегося понятийного аппарата. Не существует 
универсального определения нелегальной миграции. В последнее время 
в зарубежной научной литературе для обозначения мигрантов, которые 
въезжают в страну незаконно, нарушают установленные сроки пребыва-
ния или пребывают в стране без вида на жительство, отдается предпо-
чтение термину “irregular migration” («мигранты с неурегулированным 
статусом»). Использование термина “illegal migration” («нелегальная ми-
грация») ограничивается случаями незаконного провоза мигрантов и 
торговли людьми [8, с.131].

Международная организация по миграции (МОМ) определяет неле-
гальную миграцию как «передвижение, происходящее вне регулирующих 
норм страны отправления, транзитной и принимающей стран» [11, с.76]. 
Мигрант может попасть в нелегальную ситуацию при наличии одного 
или нескольких обстоятельств: нелегальный въезд в страну (например, с 
использованием фальшивых документов); нелегальное пребывание (ис-
течение срока визы на пребывание в стране); нелегальное трудоустрой-
ство (мигрант может иметь право на пребывание в стране, но не иметь 
разрешение на работу).

МОМ разделяет недокументированных трудящихся-мигрантов и не-
регулярных мигрантов. Недокументированные мигранты (трудящие-
ся-мигранты с неурегулированным статусом) - трудящиеся-мигранты 
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или члены их семей, которым не разрешен въезд, пребывание или рабо-
та в стране. [11, с.72]. Нерегулярный мигрант - лицо, которое вследствие 
незаконного въезда или истечения срока действия визы не имеет закон-
ного статуса в транзитной или принимающей стране. Термин применим 
к мигрантам, нарушающим правила въезда в страну, а также к любому 
другому лицу, не имеющему права дальнейшего пребывания в принима-
ющей стране (тайный / незаконный / недокументированный мигрант, 
или мигрант, пребывающий с нарушением законодательства) [11, с.76].

Таким образом, феномен нелегальной миграции относится как к пере-
мещению людей без документов, так и к статусу мигрантов, который из 
легального может превратиться в нелегальный и наоборот [5, с.26]. Имми-
грационный статус человека может быть нестабильным и быстро менять-
ся в зависимости от обстоятельств и параметров правовой политики. На-
пример, многие международные мигранты въезжают в страны с действи-
тельными визами, а затем нарушают одно или несколько визовых условий 
(превышение срока действия визы, работа без разрешения, пребывание 
после отрицательного решения о предоставлении убежища и т.д.). 

Невозможно выявить истинное количество нелегальных мигрантов. 
Во-первых, нелегальную миграцию трудно отследить, поскольку она 
происходит за рамками правового поля. Во-вторых, мигранты  старают-
ся избегать общения с властями, поэтому изменения в их миграцион-
ном статусе также трудно отследить. В-третьих, разные страны имеют 
разные параметры иммиграционной политики и разные способы сбора 
данных о мигрантах, что затрудняет выработку согласованного подхода 
к учету незаконных мигрантов в глобальном и региональном масштабе. 
Темпы изменений в сфере миграционной политики также создают до-
полнительные сложности, так как люди могут попадать и выходить из 
состояния «нелегальности» [6, с.20]. 

Республика Молдова: безвизовый режим и нелегальная миграция.
В 90-е годы ХХ века Республика Молдова включилась в глобальный 

миграционный процесс. Наряду с легальными формами въезда и пребы-
вания в ЕС (туристические визы, легальные индивидуальные и коллек-
тивные трудовые договоры, трудовые квоты, безвизовый режим и трудо-
вые визы) граждане Молдовы использовали и различные нелегальные 
формы: нелегальное пересечение границы, нелегальное пребывание и 
нелегальная занятость в стране приема.

С момента введения безвизового режима (28 апреля 2014 года), по 
данным пограничной полиции Республики Молдова за последние пять 
лет, около 5,8 млн. обладателей биометрических паспортов Молдовы, 
воспользовались возможностью съездить в страны ЕС. Из них вернулись 
в страну 5.316.030 человек, то есть 93,9% от числа уехавших. Количество 
вернувшихся существенно снизилось в 2017 и 2018 гг. (Таблица 1). Это 
свидетельствует о том, что растет количество людей, которые нарушают 
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принципы безвизового режима с ЕС, и, тем самым, подвергают риску без-
визовый режим ЕС для Молдовы [10, с.118]. 

Таблица 1. Пересечение государственной границы Республики Молдова  
на молдо-румынском участке и через Аэропорт гражданами Молдовы  

на основании биометрических паспортов (маршруты в Европейский Союз)
Год Выехали из страны Вернулись в РМ Динамика в %

2014 303.511 298.209 98.3
2015 811.162 800.865 98.7
2016 1.239.284 1.212.735 97.9
2017 1.535.937 1.370.032 89.2
2018 1.917.560 1.634.189 85.2

Источник: Raport statistic cu privire la  activitatea operațională al Inspectoratului General al Poliției 
de Frontieră 2018, p.71-72,  http://border.gov.md/docs/2018/raport_anual_2018_final.pdf

Введение безвизового режима с ЕС привело к росту числа молдавских 
граждан, которые нарушают безвизовый режим в ЕС как по продолжи-
тельности пребывания (свыше 90 дней), так и по трудовой деятельности 
[10, с.114]. Причина нарушений безвизового режима достаточно проста. 
Граждане Молдовы едут в страны Европейского Союза, в первую очередь 
для трудоустройства. Хотя безвизовый режим не предоставляет легаль-
ной возможности для трудоустройства, молдавские граждане использу-
ют различные стратегии для получения заработка, включая нелегальный 
статус пребывания и трудовой деятельности. Это реальные кандидаты 
на депортацию в случае их обнаружения полицией стран ЕС [10, с.119].  

В условиях безвизового режима выявилась и новая тенденция: нелегальная 
кратковременная работа. Все большую популярность получает «вахтовый ме-
тод», когда человек въезжает в ЕС на основе безвизового режима, нелегально тру-
доустраивается, подменяет родственника / соотечественника, который уезжает в 
Молдову. Новый работник работает 2-3 месяца (не нарушает принципа «90 дней 
пребывания в стране»), получает деньги и выезжает из ЕС. Старый работник воз-
вращается и продолжает работу у прежнего работодателя. Человек решил свои 
проблемы на родине и в то же время сохранил рабочее место в ЕС. Работодатель 
получил качественную и непрерывную работу со стороны трудового мигранта. 
Правда, налоги за «вахтового работника» страна не получила, имеется нелегаль-
ный трудовой найм, нарушение трудового законодательства [10, с.119].

Статистические данные, зарегистрированные Агентством погранич-
ной полиции и береговой охраны ЕС FRONTEX, свидетельствуют, что с 
момента либерализации визового режима поток граждан Молдовы, ко-
торые на основании биометрических паспортов пересекли или пытались 
пересечь границы Европейского Союза, увеличился более чем на 900 ты-
сяч человек (Таблица 2). Прирост в 2018 году составил 3% по сравнению 
с 2017 годом. Количество людей, обнаруженных с фальшивыми и / или 
поддельными документами, уменьшилось почти на треть.
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Таблица 2. Общие статистические данные по некоторым пограничным 
показателям, зарегистрированные агентством FRONTEX 
Год 2014 2015 2016 2017 2018 Динамика

Число граждан 
(только на ос но вании 
биометрических пас-
портов)

1 028 245 1 368 893 1 648 293 1 884 893 1 942 775 3.1%

С фальшивыми / под-
дельными
документами 

12 15 22 85 57 -32,9%

Пересечение 
«зеленой» границы

60 60 25 38 25 -34.2%

Нелегальное 
пребывание

2 663 4 017 6 524 8 340 9 502 13.9%

Отказ во въезде в  
страну

1 229 3 060 3 790 5 930 6 368 7.4%

Решения о 
возвращении

1 189 1 823 2 320 3 266 3 981 21.9%

Реализованные
возвращения

1 044 1 254 2 028 3 415 3 533 3.5%

Источник: Raport statistic cu privire la  activitatea operațională al Inspectoratului General 
al Poliției de Frontieră 2018, p.75, http://border.gov.md/docs/2018/raport_anual_2018_final.pdf

Большинство случаев незаконного пересечения «зеленой» границы 
было выявлено в 2014 и 2015 годах - 60. В 2016 году их число значитель-
но снизилось до 25. В 2017 году было зафиксировано 38 нелегальных пе-
ресечений «зеленой» границы, а показатели 2018 года вернулись на уро-
вень 2016 года. Таким образом, в 2018 наблюдается снижение на 34% по 
сравнению с 2017 годом.

Что касается незаконного пребывания граждан Молдовы на террито-
рии государств-членов ЕС, то их количество постоянно растет. Данные 
FRONTEX показывают, что после введения безвизового режима число неле-
гальных граждан Молдовы на территории ЕС увеличилось в 3,5 раза – на-
чиная с 2 663 человек (2014) до 9 502 в 2018 году. Только за последний год 
количество граждан Молдовы, зарегистрированных по факту незаконного 
пребывания в одной из стран-членов ЕС, увеличилось на 14%. Эти цифры 
не оказывают существенного влияния на ситуацию и не представляют се-
рьезной угрозы для ЕС. Скорее это – проблема для Молдовы, учитывая не 
очень большое население страны и массовый отток граждан за рубеж.

По официальным данным FRONTEX, с момента либерализации визово-
го режима с Евросоюзом (28 апреля 2014 г. по 31 декабря 2018 г.) въезд 
в ЕС не разрешен более 20 тысячам граждан Молдовы. В 2018 количе-
ство отказов на въезд в страны Евросоюза увеличились более чем  на 7%. 
Основная причина - неспособность выполнить условия въезда, недоста-
точность финансовых средств и превышение срока действия законного 
проживания в государствах-членах ЕС.

Анализ показателей отказа важен по двум причинам. Во-первых, ста-
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тистические данные свидетельствуют об эффективности деятельности 
сотрудников пограничных служб по идентификации потенциальных не-
легальных мигрантов, направляющихся в ЕС. Во-вторых, эти показате-
ли представляют и дополняют картину, насколько активно молдавские 
граждане используют возможность въезда на территорию ЕС с целью 
злоупотребления безвизовым режимом. Кроме того, отказы могут быть 
связаны с неосведомленностью о правилах безвизового въезда, или с 
проблемами с документами, но это только дополняет общую картину.

В 2018 году пограничные органы ЕС приняли 3 981 решение о возвра-
щении граждан Республики Молдова, что на 22% больше, чем в предыду-
щем году. Фактическое возвращение молдавских граждан пограничными 
органами ЕС увеличилось на 3,5% по сравнению с 2017 годом.

Благодаря своему географическому положению, Молдова выступает стра-
ной транзита для мигрантов из стран Азии и Африки, конечной целью кото-
рых является Европейский Союз. Растет нелегальная миграция иностранных 
граждан в Молдову. Нелегальные мигранты полагают, что безвизовый режим 
распространяется на всех, кто входит в ЕС из Молдовы. К нам едут иностранцы, 
которые стремятся воспользоваться ситуацией, чтобы попасть в страны ЕС.

В международном контексте Республика Молдова включена в восточ-
ноевропейский маршрут нелегальной миграции в Европейский Союз: госу-
дарства миграционного риска → Российская Федерация → Украина → Мол-
дова → Румыния → страна назначения. Однако следует отметить, что коли-
чество нелегальных мигрантов, зарегистрированных в этом направлении, 
значительно ниже, чем на других миграционных маршрутах, ведущих в ЕС. 
Территория Молдовы меньше используется мигрантами, поскольку здесь 
они сталкиваются с большими препятствиями и несут большие расходы, 
поэтому сегодня можно говорить лишь об единичных случаях использова-
ния Молдовы в качестве транзитного маршрута в ЕС [1, с.47]. 

Для въезда в Молдову мигранты из государств с высоким миграци-
онным риском (Афганистан, Бангладеш, Камерун, Конго, Эфиопия, Ин-
дия, Иордания, Ирак, Иран, Ливия, Нигерия, Пакистан, Сирия, Сомали, 
Шри-Ланка, Судан, Турция) часто используют поддельные визы или 
фальшивые проездные документы. Как правило, это характерно для 
мигрантов из стран, соотечественники которых находятся в Республике 
Молдова легально. Въезд на основании визы обычно осуществляется че-
рез международный аэропорт Кишинева. 

Мигранты, находящиеся в Молдове, ищут возможности продолжить 
свое путешествие в Румынию. Так как маршрут включает в себя пересе-
чение границы в зеленой зоне, то необходимы проводники, хорошо зна-
ющих местные условия, географическое расположение и обстановку на 
границе, порядок размещения и режим функционирования пограничной 
службы. Чаще всего при пересечении молдавско-румынской границы ис-
пользуется переправа через реку Прут на надувных плавучих устройствах 
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при участии как молдавских, так и румынских посредников [1, с.50-51]. 
В 2018 году Пограничная полиция зарегистрировала 2268 случаев на-

рушения на всех участках государственной границы Республики Молдо-
ва, в которые было вовлечено 2802 человека. По сравнению с 2017 годом 
их количество снизилось на 15,2% [3, с.32].

По данным Главной инспекции пограничной полиции, количество за-
регистрированных случаев нелегальной миграции в 2018 году возросло 
на 14,6% по сравнению с 2017 годом. Как свидетельствуют данные та-
блицzы, режим пребывания на территории Республики Молдова нару-
шили 1330 иностранцев, что на 12,1% больше, чем в 2017 году (Табли-
ца 3). Среди иностранцев, нарушивших режим пребывания, - граждане 
Украины, России, Румынии, Турции, Азербайджана, Италии, Грузии и др.

Таблица 3. Статистические показатели о событиях и фактах, зареги-
стрированных подразделениями Генеральной инспекции погранич-

ной полиции (Глава «Нелегальная миграция»)

2017 2018 Динамика
caz pers. caz pers.

Нелегальная миграция 1240 1251 1421 1446 14,6%
Нарушение режима пребывания 1186 1186 1330 1330 12,1%
Недекларирование о въезде в Республику 
Молдова в установленные сроки 302 302 414 414 37,1%
Недобровольный выезд с территории страны по 
истечении установленного срока 884 884 916 916 3,6%

Нарушение государственной границы 54 65 91 116 68,5%
В обход государственной границы («зеленый» 
пограничный участок). 11 21 17 31 54,5%

Фальшивые документы 38 38 69 80 81,6%
Substituirea de persoană 5 6 5 5 0,0%

Источник: Raport statistic cu privire la  activitatea operațională al Inspectoratului General al 
Poliției de Frontieră 2018, p.31,  http://border.gov.md/docs/2018/raport_anual_2018_final.pdf

Число нарушений государственной границы в 2018 году возросло на 
68,5% по сравнению с показателями 2017 года. За нарушения государ-
ственной границы в 91 случае было задержано 116 человек из Турции, 
Бангладеш, Украины, России, Узбекистана, Камеруна и др. стран.

Количество случаев несанкционированного въезда иностранных граж-
дан в 2018 г. увеличилось на 60% по сравнению с 2017 г. Большинство ино-
странных граждан, которым не разрешили въехать в Республику Молдова, 
были зарегистрированы на молдавско-румынской границе, что составля-
ет 58% от общего числа. Увеличение показателя в текущем году составило 
18% по сравнению с предыдущим годом. На молдавско-украинской границе 
зарегистрировано снижение числа несанкционированных въездов на 18%. 
Наибольшее число иностранцев, которым было отказано во въезде, явля-
лись гражданами Румынии (23%) и Украины (8%) [3, с.23]. На молдо-румын-
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ской границе в ТОР-5 стран, гражданам которых было отказано во въезде 
в Молдову, входят четыре страны ЕС  (Румыния, Греция, Болгария, Италия) 
и Украина. На молдо-украинской границе ТОР-5 стран составляют четыре 
страны постсоветского пространства (Украина, Узбекистан, Россия, Азер-
байджан) и Турция. В Аэропорту чаще всего получали отказ во въезде в Мол-
дову граждане России, Турции, Италии, Армении, Таджикистана [3, с.24-27].

Основными причинами отказа во въезде иностранным гражданам в 
Молдову были: несоблюдение условий въезда; недействительный проезд-
ной документ; превышение срока пребывания; несовершеннолетний, ко-
торый не соответствует условиям пересечения государственной границы.

В течение 2018 года в ходе пограничного контроля были обнаружены 
поддельные и  фальсифицированные документы, которые граждане ис-
пользовали как при пересечении государственной границы, так и внутри 
страны. Было зарегистрировано 99 поддельных документов, удостоверя-
ющих личность, что на 30% больше по сравнению с 2017 годом, когда 
было обнаружено 76 фальсифицированных документов.

Следует отметить уязвимость государственной границы в восточных 
районах Республики Молдова. Приднестровский сегмент становится при-
влекательным для групп нелегальных мигрантов, которые планируют 
использовать эту территорию для проникновения в ЕС. С целью мини-
мизации нелегальной миграции Республика Молдова совместно с други-
ми странами Восточного Партнерства, в частности Украиной, укрепляет 
пограничный и миграционный контроль на административной границе 
с самопровозглашенными государственными образованиями. Осущест-
вляется совместный молдо-украинский пограничный контроль. Кроме 
того, в 2014 году Бюро по миграции и убежищу Министерства Внутрен-
них Дел Республики Молдова открыло 6 пунктов миграционного кон-
троля на административной границе с Приднестровьем. Создание таких 
пунктов было обусловлено необходимостью повысить контроль и проти-
водействовать нелегальной миграции в Молдову в условиях безвизового 
режима с Европейским Союзом, упорядочить миграционный поток, про-
ходящий через приднестровский регион. Введение этой практики мигра-
ционного контроля привело к тому, что если ранее в Республике Молдова 
регистрировалось только 8% иностранцев (4-5 тысяч), въезжающих со 
стороны Приднестровья, то сегодня эта цифра составляет более 70% (83 
тысячи). Соответственно, снизилось и количество иностранных граждан, 
в отношении которых были наложены штрафы за нарушение принципов 
пребывания в Республике Молдова [4, с.127].

Подводя итоги рассмотрения этих проблем, отметим, что безвизовый 
режим ЕС с Молдовой работает, несмотря на имеющиеся проблемы. Осу-
ществление мер по консолидации безвизового режима не отменит неле-
гальной миграции. Однако удастся минимизировать эти потоки, чтобы 
нарушителей безвизового режима было как можно меньше.
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Нелегальная миграция глазами мигрантов (по результатам со-
циологических исследований).

Изучение общественного мнения по вопросам нелегальной миграции в 
значительной мере определяется остротой данной проблемы. Большинство 
молдавских граждан легально въезжают в страны Европейского Союза, нахо-
дятся и работают там на законных основаниях.  Социологические исследова-
ния, проведенные среди молдавских мигрантов в 2016-2017 и в 2019 гг. под-
тверждают факт законопослушности молдавских мигрантов. 

Опрос, проведенный в 2016-2017 гг. в четырех странах Европейского Со-
юза -  Германии, Италии, Португалии и Великобритании - показывает, что 
большинство мигрантов имеют вид на жительство в стране назначения (Та-
блица 4). Три страны (Португалия, Италия, Германия) демонстрируют доли 
в диапазоне 84-87%. Только 13-16% респондентов в этих странах отмечают, 
что у них нет такого разрешения, а значит они имеют нелегальный статус.

В то же время в Великобритании ситуация несколько иная. Доля граж-
дан Молдовы, имеющих вид на жительство в этой стране, ниже и состав-
ляет 63-64%. То есть почти каждый третий молдавский мигрант (36–
37%) в Великобритании не имеет вида на жительство.

Таблица 4. Наличие разрешения на пребывание в стране назначения
Италия Португалия Германия Великобритания Всего

Да 85.6% 86.8% 85.4% 63.6% 80.4%
Нет 13.6% 13.2% 14.6% 36.4% 19.5%
Нет ответа 0.8% 0% 0% 0% 0.2%

Источник: Мошняга В. Картографирование молдавской диаспоры в Германии, Великобри-
тании, Израиле, Италии, Португалии и России. Кишинэу, 2017, с.71.

Абсолютное большинство (89%) граждан Молдовы работают в стра-
нах назначения. Наш опрос молдавской диаспоры показал, что 75% ми-
грантов имеют разрешение на работу (Таблица 5). Самый высокий про-
цент людей, имеющих разрешением на работу, сосредоточен в Португа-
лии (82%) и Италии (80%). Число таких людей в Германии меньше – око-
ло 78%. В Великобритании только 60% респондентов сказали. Что они 
имеют разрешение на работу. 37 % молдавских мигрантов в этой стране  
затруднились ответить или не ответили на этот вопрос. Это заставляет 
задуматься о причинах отсутствия ответа [9, с.74].

Таблица 5. Наличие разрешения на работу в стране назначения
Италия Португалия Германия Великобритания Всего

Да 80% 81.6% 77.8% 60% 74.9%
Нет 18.3% 13.2% 19.4% 3.3% 13.6%
Нет ответа 1.7% 5.3% 2.8% 36.7% 11.6%

Опрос, проведенный в мае 2019, являлся частью проекта по проблемам 
безвизового режима, миграции и молдавской диаспоры. В отношении иссле-
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дования нелегальной миграции нас интересовало, сталкивались ли молдав-
ские мигранты с нарушениями безвизового режима, в чем они выражались, 
приходилось ли им самим нарушать условия безвизового режима и в чем 
эти нарушения проявлялись. В опросе приняли участие 273 человека, про-
живающих как в Республике Молдова, так и за ее пределами. Мужчины со-
ставили 41,4 % опрошенных, женщины – 58,6%. Подавляющее большинство 
опрошенных (95,2%) проживают в Республике Молдова, 4,8% - в странах 
Европейского Союза и Шенген-зоны. Более половины респондентов (54,6%) 
работают, 45,1% ответили на вопрос о наличии работы отрицательно. 

Проведенный опрос показал, что 58% респондентов встречали случаи на-
рушения безвизового режима в ЕС молдавскими гражданами, 30,6% ответили 
отрицательно, а 11,4% респондентов затруднились ответить на этот вопрос. 

Больше всего нарушений безвизового режима заключалось в наруше-
нии сроков пребывания в ЕС более 90 дней (35,8%). О нелегальном тру-
доустройстве молдавских мигрантов знали 34,5% опрошенных, 10,6% 
отметили такое нарушение безвизового режима, как въезд в ЕС по чужим 
или фальшивым документам, каждый десятый указал на криминальную 
деятельность (кражи автомобилей и др., занятие проституцией, распро-
странение и продажа наркотиков, попрошайничество и т.д.). 9,3% респон-
дентов отметили нарушение общественного порядка в ЕС.

Абсолютное большинство молдавских мигрантов не сталкивались 
с конфликтными ситуациями при въезде в страну с безвизовым режи-
мом. Только 8% респондентов указали на возникновение конфликтных 
ситуаций при въезде в страну с безвизовым режимом. Каждый пятый 
отметил, что сотрудники пограничных служб требовали предоставить 
медицинскую страховку. Равное количество участников опроса (25,7%) 
подтвердили, что у них  требовали предоставить обратный билет и под-
тверждение наличия необходимого количества валюты. Каждый шестой 
респондент должен был предоставить документ, указывающий на пред-
стоящее проживание в ЕС, а 11,4% опрошенных должны были предоста-
вить справку о наличии работы в Республике Молдова.

Молдавские мигранты в основном законопослушны и стараются не 
нарушать правила безвизового режима в ЕС. Это подтверждается тем 
фактом, что абсолютное большинство опрошенных указали, что не на-
рушали правила безвизового режима. 62,3% участников опроса подтвер-
дили, что они не делали попытку найти работу или трудоустроиться во 
время пребывания в странах ЕС. В то же время каждый десятый респон-
дент ответил утвердительно или затруднился ответить на вопрос о том, 
приходилось ли нарушать правила безвизового режима в ЕС. Как показа-
ло проведенное исследование, наиболее частыми нарушениями безвизо-
вого режима с ЕС являются нелегальное трудоустройство (65%) и неле-
гальное пребывание в ЕС сроком более 90 дней (35%).

Введение безвизового режима с ЕС создает новые возможности для 
молдавской трудовой миграции в страны ЕС. Количество краткосрочных 
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трудовых мигрантов из Молдовы в странах ЕС в условиях безвизового ре-
жима увеличилось более чем в два раза [2, с.182-183]. Несмотря на то, что 
безвизовый режим не предполагает возможность трудоустройства в ЕС, 
молдавские граждане, находясь в Европейском Союзе, стараются трудо-
устроиться на короткий срок. Более четверти участников социологиче-
ского опроса подтвердили, что они предпринимали попытку найти ра-
боту или трудоустроиться. Почти две трети респондентов указали на то, 
что они нелегально трудились в странах ЕС. Можно предположить, что в 
подобных случаях использовался «вахтовый метод». 

В целом можно сказать, что подавляющее большинство молдавских 
граждан, даже нелегально работающих в ЕС, стремятся выехать до ис-
течения необходимого срока. Это требование ЕС для них выступает не 
только правовой, но и нравственной нормой. 

ВЫВОДЫ
В статье было рассмотрено состояние нелегальной миграции в усло-

виях безвизового режима. На примере Республики Молдова было выяв-
лено влияние безвизового режима с Европейским Союзом на уровень 
нелегальной миграции. На основе социологических исследований были 
проанализированы мнения молдавских мигрантов о нарушениях безви-
зового режима, с которыми они сталкивались в период пребывания в ЕС.     

Проведенный анализ влияния безвизового режима на состояние неле-
гальной миграции позволяет сделать следующие выводы.

Во-первых, в условиях глобализации все более активизируются про-
цессы международной миграции. Наряду с перемещениями на законных 
основаниях большое распространение получила нелегальная миграция. 
О факте нелегальной миграции можно говорить в случае нелегального 
пересечения границы; незаконного пребывания в стране; нелегальном 
трудоустройстве за границей.

Во-вторых, латентный характер нелегальной миграции обуславливает 
сложность получения статистической информации. Существующие оцен-
ки значительно отличаются друг от друга, поэтому к ним надо относиться с 
осторожностью. Это отчасти является отражением проблемной природы ко-
личественной оценки нелегальных мигрантов, учитывая зачастую тайный 
характер нарушений, сложность доступа к административным данным по 
иммиграционному статусу, а также сам факт изменения статуса мигранта.

В-третьих, Республика Молдова является страной происхождения и тран-
зита мигрантов. Введение безвизового режима с ЕС способствовало увели-
чению количества молдавских граждан, которые воспользовались возмож-
ностью съездить в страны ЕС. Однако растет число граждан, которые не вер-
нулись на родину. Это свидетельствует о нарушениях принципов безвизово-
го режима с ЕС, что подвергает риску безвизовый режим ЕС для Молдовы.

В-четвертых, безвизовый режим с ЕС сделал Молдову привлекательной 
для иностранных граждан. Растет нелегальная миграция в Молдову. Неле-
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гальные мигранты полагают, что безвизовый режим распространяется на 
всех, кто входит в ЕС из Молдовы. В Молдову едут иностранцы, которые 
стремятся воспользоваться ситуацией, чтобы попасть в страны ЕС.

В-пятых, анализ результатов социологических исследований молдав-
ских мигрантов свидетельствует об их законопослушности. Большин-
ство молдавских граждан легально въезжают в страны Европейского 
Союза, находятся и работают там на законных основаниях.  Они старают-
ся не нарушать принципы безвизового режима с ЕС. В то же время опре-
деленной части мигрантов приходилось нарушать правила безвизового 
режима. Наиболее частыми нарушениями являются нелегальное трудоу-
стройство и нелегальное пребывание в ЕС сроком более 90 дней.

Массовая нелегальная иммиграция несет целый ряд негативных по-
следствий для стран Европейского Союза. Поэтому ЕС стремится обеспе-
чить на своих границах безопасность, минимизировать общественные 
вызовы и риски, последствия неконтролируемой и нерегулируемой ми-
грации. Лучшее понимание природы и масштабов нерегулярных мигра-
ционных потоков будет способствовать разработке более эффективных 
мер и стратегий, направленных на снижение нерегулярной миграции.
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Approaching the issue of resolving territorial conflicts requires the multilateral treatment of 
the conflict as a concept, elucidation of its essence, particularities and distinct character in relation 
to other similar categories, such as: „dispute”, „conflict situation”, „litigation”, „Crisis”, „war”.

In the article, the authors also analyze the military action that takes place at the request 
of the host state government, in order to support it in the fight against one or more non-
state armed groups, the conflict retains its internal character. Such a qualification is logical, 
as in this situation there is no armed opposition between two or more states. Instead, the 
qualification is more complex when the armed intervention of the third state is made in favor 
of non-state actors and against the state government.

Keywords: territorial conflict, armed opposition, dispute, conflict situation, litigation.

Abordarea problematicii soluționării conflictelor teritoriale internaționale 
impune cu necesitate tratarea primară multilaterală a însăși conceptului de 
conflict cu elucidarea esenței, particularităților și caracterului său distinct în 
raport cu alte categorii asemănătoare după sens, precum: „diferend”, „situație 
conflictuală”, „litigiu”, „criză”, „război”[16, p. 72] – termeni frecvent întâlniți în 
literatura de specialitate și actele internaționale.

Etimologic, cuvântul conflict provine din limba latină – conflictus și semni-
fică „ciocnire”, „dezacord”[4, p. 9-39]. Într-o altă opinie, termenul conflict pro-
vine de la verbul latinesc confligo, ěre – „a se lupta”, „a se bate”, cu participiul 
substantivat de conflictus, având sensurile de ciocnire, șoc, dar și de ceartă, 
luptă împotriva cuiva [8, p.88]. Numeroase dicționare definesc conflictul prin 
termeni similari violenței, ca: disensiune, fricțiune, dispută, ceartă, situație 
controversată, stare de dușmănie, divergență, scandal, ciocnire materială sau 
morală violentă, luptă, război.

Înțelesul conceptului de conflict este, adesea, redus la conflictul armat, chiar 
dacă sfera sa de cuprindere este mult mai largă. În acest sens, una dintre cele mai 
des întâlnite definiții ale conflictului îl prezintă drept lipsa unei înțelegeri între 
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două sau mai multe părți. Fiecare dintre părți întreprinde totul pentru ca să-și 
apere punctul său de vedere, să-și atingă scopul sau să fie acceptat și împiedică 
cealaltă parte să facă acest lucru [28, p. 217]. Într-o altă viziune, conflictul este 
înțeles ca o manifestare a unor antagonisme deschise între două entități, indivi-
duale sau colective, cu interese incompatibile pe moment [23, p. 102].

Primii teoreticieni în domeniu susțineau că fenomenul conflictului este, prin 
excelență, în detrimentul funcționării sociale, concentrându-și astfel atenția 
asupra cauzelor și mijloacelor de rezolvare a conflictelor [17, p. 113]. Mai re-
cent, cercetătorii sugerează că, dimpotrivă, conflictul este un fenomen bene-
fic în anumite circumstanțe. Din perspectiva dată, conflictul este perceput ca o 
parte firească a procesului de comunicare și nu presupune în mod obligatoriu 
doar aspecte negative. Printre efectele sale pozitive, se numără: sporește moti-
vația pentru schimbare; ajută la identificarea problemelor și a soluțiilor; crește 
coeziunea grupului după soluționarea comună a conflictului; dezvoltă creativi-
tatea [28, p. 201]. Astfel, chiar dacă în limbajul cotidian conflictului i se atribuie 
o conotație negativă, totuși, nu prezența conflictelor este problematică, nu ea 
este cea care constituie o amenințare la adresa păcii, ci formele ei violente, care 
propagă sisteme nedrepte, care avantajează doar una dintre părțile implicate, 
înclinate spre preluarea puterii și spre impunerea propriilor interese. Aseme-
nea atitudini pot degenera cu ușurință în modele de gândire și de comporta-
ment orientate spre cucerirea totală.

În doctrina dreptului internațional au fost expuse diverse opinii cu referire 
la particularitățile creării și aplicării de către state a normelor de drept inter-
național public în domeniul soluţionării conflictelor teritoriale. Cercetătorii ro-
mâni și moldoveni G.Geamănu, V.Duculescu, D.Popescu, C.Andronovici, S.Scău-
naș, O.Balan, N.Osmochescu, V.Gămurari etc., savanții din Georgia – L.Alexidze, 
G.Gabrichidze, G.R.Ketsbaia, N.Samkharadze, G.Hatidze, precum și doctrinarii 
francezi A.Pellet, L.Duguit, P.M.Dupuy etc., susțin unanim ideea că reglemen-
tările de drept internațional în domeniul soluţionării conflictelor teritoriale se 
formează în procesul de cooperare a statelor la nivel local și regional.  

Cercetătorul G.Distefano subliniază că conflictul face parte din existența noas-
tră, într-o măsură mai mare decât ne place să acceptăm. El este o parte inevitabilă 
a mediului, fiind un stimulator al vieții și un energizator al mediului social și, de 
aceea, nu poate să dispară definitiv din existența noastră [9, p. 92]. Confirmând 
teza respectivă, N.Shaw-Malcolm a notat că conflictul își are originea în esența 
și natura relațiilor politice ca relații de putere, care presupun supremația unora 
și subordonarea altora, fapt ce generează ciocniri și confruntări. Respectiv, nu 
putem exclude din istorie confruntările, conflictul și lupta, după cum nu putem 
anula supremația și subordonarea în relațiile dintre oameni [27, p. 53]. 

La rândul său, D.Björgvinsson conchide că eliminarea conflictului ca fenomen 
din relațiile sociale practic este imposibilă, cel puțin pentru viitorul apropiat. Și 
nici nu este de dorit, deoarece conflictul menține tonusul și vitalitatea sistemu-
lui vieții sociale, fiind o manifestare și formă a evoluției lui naturale [3, p. 131]. 

https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Giovanni+Distefano
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Mai mult, încercările de a înăbuși conflictele și conflictualitatea, ce au avut loc 
pretutindeni și întotdeauna, mai devreme sau mai târziu se finisau cu declanșări 
conflictuale și mai distrugătoare. Pe de altă parte, nici nu există mijloace care ar 
putea substitui conflictul în funcțiile sale sociale. Pe cale de consecință, conflictul 
ca fenomen este inevitabil. De aceea, pentru limitarea și reducerea costurilor și a 
altor manifestări negative pe care le implică, conflictul trebuie civilizat, integrat 
în sistemul valorilor sociale, al relațiilor sociale și instituțiilor politice.

Din perspectiva dreptului internațional conflictul este privit ca o relație speci-
ală între două sau mai multe subiecte – popoare, state sau grupuri de state, care 
reproduc direct sau indirect confruntarea dintre interesele economice, politice, 
teritoriale, naționale, religioase sau de altă natură. Respectiv, conflictele interna-
ționale reprezintă o varietate a relațiilor internaționale la care participă diferite 
state în baza contradicțiilor de interese [19, p. 72]. În acest sens, E.Lieblich a con-
cretizat că orice conflict internațional presupune o relație politică dintre două 
sau mai multe subiecte, care reproduce într-o formă acută contradicțiile dintre 
ele [18, p. 34]. Într-o altă accepțiune, conflictul este un rezultat al confruntării 
dintre state, care bazându-se pe propriile resurse, urmăresc atingerea unor sco-
puri atât pentru a-și asigura securitatea, cât și pentru expansiune [30, p. 15]. 

Atât în teoria dreptului internațional, cât și în documentele internaționale 
termenul de conflict este utilizată neuniform, dat fiind faptul că pentru denu-
mirea disensiunilor dintre state se operează cu numeroși termeni similari: di-
ferend, situație conflictuală, criză, război etc. 

Evenimentele din ultimele decenii au determinat recurgerea la noțiunea de 
conflict, în special, la cea de conflict armat, mai mult decât s-ar fi dorit. Cu toate 
acestea însă, categoria dată nu dispune de o definiție clară și concretă, moment 
ce face dificilă atât înțelegerea în ansamblu a acestui fenomen, cît și identifica-
rea celor mai eficiente căi și metode de soluționare. Prin urmare, clarificarea 
esenței conflictului internațional este deosebit de actuală și oportună. În acest 
scop, e necesară realizarea unei distincții clare dintre acest concept și așa cate-
gorii ca diferend, situație, litigiu, criză.

În doctrină, în acest sens, s-a menționat că litigiul înseamnă o contestație 
adusă în fața justiției internaționale sau arbitrajului internațional, iar diferen-
dul este definit ca: „o neînțelegere, o opoziție între două sau mai multe state, 
care au atins stadiul în care părțile au formulat pretenții sau contrapretenții și 
care constituie un element de perturbare a relațiilor dintre ele” [12, p. 203] și 
„o neînțelegere, un dezacord sau litigiu între două sau mai multe state cu privi-
re la un drept, pretenție ori un interes” [11, p. 142]. 

În Carta ONU și în alte documente internaționale, alături de noțiunea dife-
rend figurează și noțiunea situație, care presupune o stare de fapt ce „ar putea 
duce la fricțiuni internaționale sau ar putea da naștere unui diferend” (art.34). 
Aceste două noțiuni nu sunt identice. În cazul diferendului, pretențiile contra-
dictorii dintre părți sunt net definite, în timp ce în cazul situațiilor ele nu au 
ajuns să se cristalizeze, acestea fiind de natură doar să genereze un diferend. 
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Din cele relatate putem constata că nu orice neînțelegere sau dezacord între 
state ajunge să ia forma unui diferend, care presupune formularea unor preten-
ții sau opinii divergente (sub forma unor proteste etc.) cu privire la o problemă 
cu care se confruntă statele respective. Totodată, trăsătura principală a situației 
rezidă în existența contradicțiilor (incompatibilitatea scopurilor, intereselor), 
iar a diferendului – formularea de către un subiect a unor pretenții concrete 
care sunt respinse de partea oponentă. Desigur, contradicțiile sunt caracteris-
tice și conflictului, însă, acestea nu-i sunt definitorii. În opinia cercetătorului 
C.Ryngaert [24, p. 75], pentru a putea vorbi de un diferend, trebuie să existe 
cel puțin două condiții: pretenție din partea unui stat ca un alt stat să acționeze 
sau să nu acționeze într-un anumit mod, pretenție respinsă de celălalt stat; în-
temeierea acestei pretenții pe o nomă de drept internațional sau pe un drept al 
statului care formează pretenția, bazat pe dreptul internațional. 

În practică însă, situația este mai complexă, deoarece statele adesea au pre-
tenții reciproce, fiecare se referă la norme pentru a susține sau a respinge ase-
menea pretenții, ori neagă existența unor asemenea norme. În fapt este vorba 
de crearea unei relații între două voințe opuse, relație care, în desfășurarea sa, 
cunoaște anumite faze distincte, respectiv, o declarație, un protest, o reacție la 
declarație sau un protest. 

Este relevantă în acest sens afirmația autorilor W.Mansell și K.Openshaw 
care susțin că orice conflict este marcat de o anumită preistorie, și anume, de 
contradicțiile economice, politice, ideologice și de altă natură care au generat 
și au determinat dezvoltarea conflictului [20, p. 64]. În același timp însă, nu în-
totdeauna asemenea contradicții pot fi atribuite unei faze inițiale a conflictului, 
dat fiind faptul că contradicțiile dintre state doar uneori degenerează în con-
flict. Altfel spus, aceste contradicții rămân în afara conflictului, persistând în 
continuare sub diferite forme pe tot parcursul dezvoltării conflictului. E posibil 
ca aceste contradicții pe parcurs să genereze altele noi, care să devină mai sem-
nificative pentru dinamica conflictului. Cu toate acestea, contradicțiile rămân a 
fi doar o preistorie a conflictului internațional. 

Crearea unei situații problematice obiective, esența căreia rezidă în apari-
ția unor contradicții dintre subiecte, este numită în conflictologie „preconflict” 
și presupune perioada latentă de dezvoltare a situației conflictuale. Această 
perioadă mai include: conștientizarea situației date; încercările subiecților de 
a o soluționa prin mijloace neconflictuale; survenirea situației preconflictua-
le (perceperea de către un subiect a pericolului). Respectiv, se poate constata 
că noțiunea de situație preconflictuală corespunde categoriilor de diferend și 
situație din dreptul internațional. În același timp, la etapa diferendului inter-
național, dacă părțile și-au formulat pretențiile, le-au prezentat reciproc (sau 
numai o parte) și acestea au fost respinse reciproc (sau numai de către o parte), 
conflictul nu survine automat. 

Respingerea pretențiilor nu denotă agravarea situației, dat fiind faptul că părțile 
pot încerca să-și soluționeze contradicțiile prin metode neconflictuale. În doctrină, 

https://www.barnesandnoble.com/s/%22Wade Mansell%22;jsessionid=26D9FDDB8392CFF7B162380FB63E9191.prodny_store02-atgap14?Ntk=P_key_Contributor_List&Ns=P_Sales_Rank&Ntx=mode+matchall
https://www.barnesandnoble.com/s/%22Karen Openshaw%22;jsessionid=26D9FDDB8392CFF7B162380FB63E9191.prodny_store02-atgap14?Ntk=P_key_Contributor_List&Ns=P_Sales_Rank&Ntx=mode+matchall
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acestea sunt denumite mijloace pașnice, fiind grupate în două categorii: mijloace 
cu caracter jurisdicțional și mijloace cu caracter nejurisdicțional (mijloace diplo-
matice). În acest sens G.Hernandez [15, p. 41] susține că diferendul internațional 
trece în etapa preconflictuală atunci când una din părți (sau ambele) conștienti-
zează că îi sunt amenințate nemijlocit interesele sale. Însăși conflictul începe din 
momentul primei confruntări între părți, care nu presupune nemijlocit aplicarea 
forței. Ea poate să constea în amenințarea verbală, expunerea unor ultimatume, 
aplicarea unor sancțiuni și luarea altor măsuri neconstructive de soluționare a pro-
blemei, atunci cînd contradicțiile dintre părți s-au agravat la maximum. 

Așadar, putem conchide că noțiunea de diferend se deosebește de noțiunea 
de conflict teritorial, transformarea diferendului în conflict teritoria depinzând 
de gradul de intensificare a contradicțiilor și a conflictualității în comporta-
mentul părților. Limita dintre diferend și conflictul teritoria este determinată 
de prezența sau lipsa comportamentului conflictual al părților sub formă de 
ciocniri și confruntări active. 

În corespundere cu cele enunțate, conflictul teritorial internațional este 
definit ca situația de agravare maximală a contradicțiilor în sfera relațiilor in-
ternaționale, exprimate în comportamentul părților acestora – a subiecților 
dreptului internațional sub formă de confruntări și ciocniri active (armate sau 
nearmate) [14, p. 95]. Într-o altă viziune, acesta presupune una din formele 
de manifestare a contradicțiilor interstatale la etapa acutizării substanțiale a 
acestora, când părțile întreprind acțiuni deschise una față de alta cu scopul de 
a-și realiza interesele, folosind toate mijloacele posibile care pot fi aplicate în 
situația internațională dată [5, p. 33]. Altfel spus, conflictul internațional repre-
zintă confruntarea directă dintre state (subiecte).  

În studiile din domeniu poate fi atestată și o altă viziune referitoare la dis-
tincția dintre diferend și conflict. În acest sens, cercetătorii C.Walter și A.Un-
gern-Sternberg [28, 262] identifică două criterii: durata și natura contradicțiilor. 
În viziunea lor, diferendele reprezintă dezacorduri de scurt timp care pot fi ușor 
rezolvate prin soluții ce satisfac cel puțin parțial interesele și necesitățile părților, 
în timp ce conflictele sunt fenomene de lungă durată, care presupun existența 
unor probleme (contradicții) adânc înrădăcinate, non-negociabile și care sunt re-
zistente la soluționare (având la bază interese incompatibile). Ambele tipuri de 
dezacorduri pot exista de sine stătător, dar pot fi și combinate. Astfel, diferendele 
de termen scurt ar putea fi cuprinse într-un conflict de o durată mai lungă, exem-
plificative fiind în acest sens luptele ce au loc în cadrul unui război. 

În ceea ce ne privește, considerăm puțin relevante criteriile enunțate pentru 
delimitarea conflictului de diferend. Incontestabil, de cele mai multe ori con-
flictele au o durată cu mult mai extinsă în timp și au la bază diferite contradicții 
dificil de soluționat. Însă, în pofida acestui fapt, credem că trăsăturile în cau-
ză nu caracterizează suficient esența conflictului. În realitate, desigur există și 
conflicte de scurtă durată, care nu pot fi însă considerate diferende din cauza 
intensității și comportamentului distructiv al părților. Iar în ceea ce privește 
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natura incompatibilă a contradicțiilor (non-negociabile) ce stau la baza conflic-
telor, și aceasta nu rezistă criticilor. 

Așa cum susțin unii cercetători în domeniu, nu întotdeauna la baza con-
flictului se află contradicții concret determinate. Numai în cazul unui „conflict 
autentic” confruntarea intereselor există obiectiv, fiind conștientizată de către 
părțile conflictului. Dar în afară de acesta mai există și „conflicte incorect atri-
buite” „conflicte ascunse” „conflicte false” etc. [16, p. 82]. Respectiv, uneori se 
poate întâmpla că sursele conflictului zac nu în sfera realității, ci în perceperea 
participanților. Suspiciunile, bazate pe neîncrederea tradițională sau prejude-
căți, îi pun pe participanții la conflict în situația de a-și concepe acțiunile unuia 
față de celălalt ca o amenințare, chiar și în cazurile când nu este așa. 

Prin urmare, cele expuse ne determină să susținem poziția cercetătorilor ex-
puse supra, referitoare la distincția dintre conflict și diferend, cu atât mai mult 
că aceasta e mai apropiată de ideea conținută în însăși Carta ONU. În acest sens, 
sunt relevante dispozițiile art.33 din Carta ONU, care conțin expresia: „diferend 
a cărui prelungire ar putea pune în primejdie menținerea păcii și securității 
internaționale”. Respectiv, se poate observa că categoria de diferend este com-
patibilă cu cea de pace, altfel spus, diferendul are loc în condiții de pace. 

În ceea ce privește prelungirea diferendului, credem că este vorba mai mult 
de agravarea situației și nu doar de extinderea în timp a diferendului. Este un 
moment destul de important, deoarece în cazul admiterii acestei agravări, situ-
ația devine (potrivit art.40 al Cartei ONU) deja „o amenințare împotriva păcii”, 
cu posibila degradare în încălcarea păcii (comiterea unui act de agresiune). 

Prin analogie, putem conchide că anume conflictul este de natură să pună în 
primejdie sau să constituie o amenințare la adresa păcii și securității interna-
ționale (chiar dacă nu este nominalizat expres în conținutul Cartei ONU), care 
astfel necesită și o reacție pe măsură din partea comunității internaționale. 

Așadar, principala distincție ce poate fi dedusă din conținutul Cartei ONU este 
că diferendul internațional presupune relații dintre diferite subiecte ce nu pre-
zintă pericol pentru pacea și securitatea internațională, în timp ce conflictul in-
ternațional constituie o amenințare la adresa păcii sau chiar încălcarea acesteia. 

În doctrina de specialitate a fost expusă ideea că esența conflictului rezidă în 
mod substanțial în comportamentul părților și în intensitatea acestuia [25, p. 52]. 
Întru dezvoltarea acestei idei, notăm că în teoria și practica relațiilor internațio-
nale, în ultimul timp, tot mai mult conflictul este identificat sau redus exclusiv la 
conflictul armat. Acesta este văzut ca fiind o luptă armată sau ciocnire între grupări 
organizate în cadrul unei națiuni sau între națiuni cu scopul atingerii unor obiecti-
ve politice sau militare, chiar dacă sfera sa de cuprindere este mult mai largă. 

Desigur, în lumina celor expuse mai sus, putem afirma cu certitudine că 
acestea sunt două categorii distincte. Astfel, cea mai acută și cea mai periculoa-
să formă a conflictului internațional se manifestă în faza luptei armate. 

Conflictul armat reprezintă o treaptă superioară a conflictului ca consecin-
ță a contradicțiilor nesoluționate dintre subiectele relațiilor internaționale. El 
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este deosebit de vizibil și pare autonom, în cazul în care celelalte faze ale con-
flictului au avut un caracter latent. În același timp, conflictul armat nu este o 
fază unică, inevitabilă și obligatorie a procesului de dezvoltare a conflictului 
internațional, deoarece asemenea acțiuni extreme pot fi evitate. 

Practica dreptului internațional atestă faptul că conflictul poate exista și se 
poate dezvolta și în condiții relativ pașnice, fără aplicarea nemijlocită a forței. 
Deci, marcând apogeul dezvoltării conflictului, conflictul armat poate să nu 
constituie o ultimă fază a acestuia. Luptele armate în anumite condiții pot fi 
încetate, dar însăși conflictul să continue și să se dezvolte în continuare destul 
de mult timp în condiții pașnice. Totodată, nu este exclus ca, în timp, acesta să 
degenereze iarăși în faza confruntărilor armate. 

Atragem atenția că adesea conflictul internațional este identificat cu criza 
internațională, cu toate că corelația dintre acestea este o corelație dintre întreg 
și parte. În acest context, criza internațională este o posibilă fază a conflictului 
internațional. Ea poate surveni ca o consecință logică a dezvoltării conflictului, 
ca o fază a acestuia [22, p. 31], care semnifică că conflictul a ajuns în dezvolta-
rea sa la acea limită ce îl delimitează de o confruntare militară, de război. 

Într-o accepțiune largă, prin criză se înțelege o situație națională sau inter-
națională în contextul căreia se creează o amenințare la adresa valorilor, inte-
reselor sau obiectivelor prioritare ale părților implicate [5, p. 24]. Dicționarul 
definește criza ca „moment cheie”, „moment de cotitură”, „schimbare bruscă”, 
„stare de tranziție”, „moment critic care intervine în evoluția vieții internațio-
nale, a raporturilor dintre state, a unui sistem, regim sau guvern” [12, p. 217]. 
Asemenea momente, fie că este vorba de viața internă sau de cea internaționa-
lă, se caracterizează prin ascuțirea contradicțiilor, apariția unor manifestări de 
tensiune, schimbări în raportul de forțe. 

În general, criza se caracterizează ca o înrăutățire bruscă a situației. Caracte-
rul brusc, imprevizibilitatea și viteza de dezvoltare a relațiilor, imposibilitatea 
manipulării acestora sunt trăsături distinctive ale situației de criză, anume ele 
ascund pericolul deosebit al acesteia. În același timp, însă, criza nu presupune 
doar o înrăutățire a relațiilor. 

Ţinând cont și de faptul că ieșirea din criză se poate realiza pe două căi: fie 
sunt inițiate acțiuni militare care marchează începutul conflictului armat, fie 
are loc o micșorare a tensiunilor și criza se soluționează la nivel diplomatic 
[27, p. 101], devine destul de clar de ce în practica comunității internaționale 
se operează destul de frecvent cu noțiunea de criză. Așadar, criza conferă dez-
voltării conflictului internațional un caracter deosebit de complex și dificil de 
condus, în cele mai multe cazuri accelerând escaladarea conflictului. 

Nepresupunând prin esența sa un conflict, conflictualitatea poate servi 
drept fon și premisă pentru apariția conflictului internațional. În același timp, 
este important că conflictualitatea globală, regională, subregională, de grup sau 
bilaterală, direct sau indirect, într-o formă ascunsă sau evidentă este prezentă 
în procesul de generare și desfășurare a oricărui conflict internațional, indife-
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rent de loc și timp, de părțile implicate sau de proporțiile înregistrate. De aceea, 
credem că problema conflictualității este una deosebit de importantă în con-
textul relațiilor internaționale contemporane, ce necesită o atenție deosebită 
din partea comunității internaționale. 

Anume de modul în care aceasta își va concentra eforturile spre a reduce 
conflictualitatea în anumite zone și regiuni ale globului, depinde, în mare parte, 
prevenirea eficientă și evitarea declanșării conflictelor internaționale, în speci-
al, a celor militare. Considerăm că acest moment trebuie să constituie o direcție 
prioritară a politicii comunității internaționale în sfera reglementării și ordo-
nării relațiilor internaționale.

Vom reitera ideea potrivit căreia conflictele sunt ceva normal pentru siste-
mul relațiilor internaționale, dată fiind diversitatea statelor, precum și a intere-
selor acestora. Există cercetători chiar identifică unele funcții pozitive ale con-
flictelor, precum: a) prevenirea stagnării în relațiile internaționale; b) stimula-
rea creativității în căutarea soluțiilor pentru situații dificile; c) determinarea 
gradului de discordanță dintre interesele și scopurile statelor; d) prevenirea 
declanșării unor conflicte mai mari și asigurarea stabilității prin instituționali-
zarea conflictelor de joasă intensitate [26, p. 63]. Respectiv, conflictele sunt de 
neevitat la acest nivel al interacțiunii sociale. 

Alți autori, însă, susțin că normale și naturale pentru relațiile internaționa-
le sunt doar contradicțiile. Soluționarea acestora prin intermediul conflictului 
internațional nu numai că nu este obligatorie, dar este și inacceptabilă, nocivă, 
păgubitoare [28, p. 217]. Transformarea contradicțiilor în conflicte demon-
strează nivelul scăzut al culturii politice, incapacitatea sau nedorința de a solu-
ționa contradicțiile prin căi și mijloace civilizate. 

În ceea ce ne privește, suntem de părerea că pentru sistemul relațiilor inter-
naționale este normală existența litigiilor, diferendelor și a situațiilor de natură 
să le genereze, deoarece anume asemenea forme de manifestare a contradic-
țiilor dintre state și alte subiecte de drept internațional, presupun și măsuri 
constructive de soluționare, și ce e mai important, nu implică survenirea unor 
consecințe grave, prejudicii irecuperabile pe care le poate genera conflictul in-
ternațional. Totodată însă, nu putem nega nici rolul conflictelor în stabilizarea 
relațiilor interstatale și internaționale. 

Ţinând cont de faptul că conflictul contemporan a înregistrat transformări 
radicale, diversificându-se și extinzându-se la scară planetară, având un carac-
ter complex (sub aspectul părților, tacticilor și strategiilor de desfășurare) și 
extrem de periculos, comunitatea internațională tot mai mult și mai frecvent 
recurge la măsuri militare pentru a impune gestionarea și soluționarea aces-
tuia [10, p. 214], moment ce a marcat apariția altor tipuri de conflicte care 
prin esență legitimează aplicarea forței în relațiile internaționale. De aici, con-
siderăm că conflictele teritoriale la momentul actual nu sunt doar o formă de 
confruntare dintre diferiți subiecți, ci servesc ca mijloc de ordonare a relațiilor 
internaționale, ca mijloc de constrângere și sancționare a actorilor ce nu se con-
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formează cadrului juridic internațional. Rămâne de văzut în ce măsură acesta, la 
rîndul său, corespunde și se încadrează în limitele normelor dreptului internați-
onal contemporan.

Evenimentele desfășurate în plan internațional în ultimele două decenii de-
notă conturarea unei practici a utilizării conflictului (recurgerea la forță), ca 
mijloc de sancționare, de constrângere la respectarea normelor internaționale. 
Desigur, sub acest aspect conflictul implică noi particularități și, respectiv, ne-
cesitatea corespunderii unor cerințe configurate de normele juridice internați-
onale (subiect la care ne vom referi în alte secțiuni ale lucrării).

Cauzele conflictelor teritoriale. Privitor la cauzele izbucnirii conflicte-
lor teritoriale au fost înaintate mai multe puncta de vedere. S-a menționat că 
conflictul teritorial izbucnește datorită unor dispute prin care un stat aspiră la 
teritoriul altui stat și ambele refuză să ajungă la consens privind cedarea teri-
toriilor [2, p. 122]. Conflictele teritoriale mai pot lua naștere din cauza mișcări-
lor politice de eliberare națională a unor teritorii aflate sub ocupație străină și 
devenită, după primul război mondial, mișcare anexionistă și naționalistă prin 
care un stat încearcă să-și recapete teritoriul pierdut în favoarea altui stat [13, 
p. 86]. O altă cauza a conflictului teritorial reprezintă succesiunea care constă 
dintr-un conflict de granița prin care o regiune se separă de stat în urma unor 
mișcări de succesiune. Statele multinaționale se destramă, iar granițele interne 
devin noi granițe internaționale care pot deveni vulnerabile. 

Conflictele teritoriale pot fi inițiate cu scopul de a asigura control asupra 
altor guverne care nu implică modificarea granițelor, ci influențarea guvernului 
pentru a prelua controlul asupra statului prin anumiți factori de influențare. 
Exemplu de acest tip pot fi situațiile când URSS a invadat Ungaria în 1956, Ce-
hoslovacia în 1968, Afghanistan în 1979, sau americanii când au invadat Pa-
nama, Irak și Afghanistan sau au finanțat Primăvară Arabă pentru a înlătura 
regimurile nefavorabile intereselor americane din Siria, Egipt, Tunisia și Libia, 
izbucnind războaie civile. 

Dinamica și structura conflictelor teritoriale. Dinamica conflictului teri-
torial depinde în mod direct de subiecții conflictului, poziția acestora în siste-
mul relațiilor internaționale, interesele urmărite de aceștia și comportamentul 
lor conflictual. În cea mai mare parte, anume comportamentul părților deter-
mină formele evoluției conflictului și nemijlocit reacția ce urmează din partea 
comunității internaționale. 

Am putea considera că din punct de vedere structural, dinamica conflictu-
lui teritorial implică cinci faze. Această sistematizare a conflictelor teritoriale 
o găsim la autorul georgian G.Gabrichidze în cartea „International Public Law” 
(2019) [10, p. 214]. 

Potrivit autorului citat, prima fază a conflictului teritorial presupune insti-
tuirea unor relații politice marcate de contradicții subiective și obiective, pre-
cum și a unor relații economice, juridico-internaționale, militare, diplomatice 
corespunzătoare acestor contradicții, exprimate într-o formă conflictuală mai 
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pronunțată sau nu. A doua fază a conflictului teritorial implică determinarea 
de către părțile conflictului a intereselor, scopurilor, strategiilor și formelor de 
soluționare a contradicțiilor. Se întreprind acțiuni practice reciproce cu scopul 
soluționării contradicțiilor de interese și atingerii unui compromis. 

Cea de-a treia fază a conflictului ține de amplificarea luptei până la un nivel 
politic mai acut – criza politică internațională, care poate cuprinde relațiile par-
ticipanților nemijlociți, a statelor din regiune, din mai multe regiuni, a celor mai 
dezvoltate state ale lumii, implicarea ONU. Aici vedem oportun să facem trimitere 
la opinia cercetătorului englez G.Hernandez [15, p. 93] care, în lucrarea sa „Inter-
national Law” (2019) a specificat că, în a treia fază a conflictului teritorial este 
posibilă instituirea unei crize mondiale, fapt ce-i conferă conflictului o acuitate 
sporită de natură să determine utilizarea de către una dintre părți a forței armate.   

A patra fază a conflictului teritorial este considerată a fi conflictul armat, 
care debutează sub o formă redusă (a scopului, teritoriului, proporției și gradu-
lui de dezvoltare a acțiunilor militare), care ar putea să se amplifice în anumite 
situații până la forme mai complexe cu aplicarea armelor contemporane per-
formante și cu implicarea aliaților în acțiunile militare. După L.Alezidze [2, p. 
153], această fază a conflictului, privită sub aspect dinamic, conține mai multe 
subfaze care marchează escaladarea acțiunilor militare.  

A cincea fază a conflictului teritorial este cea a soluționării, ce presupune o 
diminuare treptată și reducerea intensității conflictului, utilizarea mijloacelor di-
plomatice, căutarea compromisurilor reciproce, reevaluarea și corectarea intere-
selor național-statale. Această fază poate fi inițiată sub influența unei terțe părți. 

În cartea „Resolving Conflicts in the Law” [11, p. 95], autorii C.Giorgetti și 
N.Klein consideră că, fără a diminua importanța fazelor enunțate, pentru solu-
ționarea conflictelor sunt importante: faza escaladării (creșterii în intensitate 
a conflictelor); faza de vârf (declanșarea și desfășurarea celor mai grave vio-
lențe); faza atenuării (reducerii confruntărilor până la excluderea lor și accep-
tarea armistițiului); faza soluționării conflictului (în care se iau și măsuri de 
asigurare a îndeplinirii condițiilor armistițiului). Anume aceste momente din 
evoluția unui conflict sunt determinante pentru formele corespunzătoare de 
intervenție în soluționarea acestuia. 

După cum se poate observa din cele enunțate, dezvoltarea conflictelor teri-
toriale este destul de complicat de a o încadra într-o anumită schemă concretă. 
Este dificil de a prestabili complexitatea dezvoltării reale a unor așa momente 
ca: trecerea părților de la colaborare la confruntare, schimbarea intereselor, 
scopurilor și strategiilor în timpul conflictului, utilizarea diferitor combinații 
de mijloace pașnice sau militare, gradul de implicare a altor participanți. Altfel 
spus, procesul dezvoltării conflictului teritorial presupune nu o simplă trecere 
de la o fază a conflictului la alta, dar o dialectică complicată a relațiilor politice 
și de altă natură dintre părți în legătură cu contradicțiile obiective și subiective, 
cu interesele și scopurile urmărite în timpul conflictului.

Tipologia conflictelor armate. După cum am enunțat supra, una dintre 
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principalele trăsături ale conflictelor teritoriale constă în utilizarea de către 
părți în timpul confruntării a potențialului militar și a violenței fizice. Impactul 
deosebit al acestei categorii de conflicte a determinat formarea unei ramuri 
distincte în cadrul dreptului internațional public – dreptul umanitar (dreptul 
conflictelor armate) [18, p. 322], cu scopul de a reglementa modul și mijloacele 
de desfășurare a conflictelor armate. 

În baza izvoarelor dreptului umanitar, pot fi identificate trei tipuri de conflicte 
armate: a) conflicte armate internaționale între state, guvernate de Convențiile 
de la Haga [6] și menționate în art.2, comun celor patru Convenții de la Geneva 
din 1949 [7] și în art.1 din Protocolul adițional I din 1977 la Convențiile de la 
Geneva [1, p. 184]; b) războaiele de eliberare de sub dominația colonială, ocupa-
ție străină și războaiele împotriva regimurilor rasiste, prevăzute în art.1 (4) din 
Protocolul adițional I din 1977; c) conflictele armate fără caracter internațional, 
stipulate în art.3 comun celor patru Convenții de la Geneva din 1949 și art.1 din 
Protocolul II la Convențiile de la Geneva. Suntem de opinia că aceste conflicte pot fi 
încadrate în două mari categorii: conflicte armate internaționale și conflicte arma-
te fără caracter internațional, guvernate de dreptul internațional umanitar.

Conflictul armat internațional reprezintă o confruntare armată a diferitor su-
biecți de drept internațional (state, coaliții de state, mișcări de eliberare naționa-
lă etc.). Ca noțiune juridică, pentru prima dată conflictul armat internațional este 
menționat în art.2 comun al Convențiilor de la Geneva din 1949, în care se concre-
tizează că acesta presupune „toate cazurile de război declarat sau orice alt conflict 
armat care poate să apară între două sau mai multe Înalte Părți Contractante, chiar 
dacă starea de război nu este recunoscută de una dintre ele” (conflict interstatal). 

Mișcările de eliberare națională, ca categorie distinctă de conflicte interna-
ționale, au obținut această calitate după cel de-al Doilea Război Mondial. Dacă 
anterior aceste conflicte erau determinate ca interne, atunci potrivit Protoco-
lului adițional nr.1 din 1977, conflictele armate, în care popoarele luptă împo-
triva dominației coloniale și ocupației străine și împotriva regimurilor rasiste, 
în exercitarea drepturilor popoarelor de a dispune de ele însele, sunt conflicte 
armate internaționale. 

Conflictul armat fără caracter internațional (conflict intern) este o confrun-
tare armată dintre forțele militare antiguvernamentale și forțele militare ale 
statului (armata, poliția etc.) desfășurată pe teritoriul unui stat [9, p. 87]; sau, 
într-o altă opinie [16, p. 119], este o rezistență armată, desfășurată în limitele 
teritoriului statului, între Guvern și grupurile armate organizate ale rebelilor. 

Dreptul umanitar convențional definește conflictul armat fără caracter in-
ternațional sau intern prin excludere raportat la conflictul armat internațional, 
astfel: „în caz de conflict armat nereprezentând un caracter internațional și ivit 
pe teritoriul uneia din Înaltele Părți Contractante se aplică” (art.3 comun celor 
patru Convenții de la Geneva din 1949). În accepțiunea aceluiași articol conflic-
tul armat neinternațional sau intern cuprinde războaiele civile, războaiele reli-
gioase, războaiele de schimbare a regimului politic și războaiele de secesiune. 
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Definiția juridică a conflictului armat fără caracter internațional se regăsește 
în art.1 din Protocolul adițional II la Convențiile de la Geneva din 1949, potrivit 
căruia acesta este conflictul „care se desfășoară pe teritoriul unei Înalte Părți 
Contractante între forțele sale armate și forțele armate dizidente sau grupuri 
înarmate organizate care, sub conducerea unui comandament responsabil, 
exercită controlul asupra unei părți a teritoriului său”. Același Protocol prevede 
(în art.1 (2)) excepțiile de la calificarea unei situații drept conflict armat intern, 
și anume: situațiile de tensiune internă și tulburările interne, cum sunt actele 
de dezordine publică, actele sporadice și izolate de violență, alte acte analoge 
care nu sunt conflicte armate. 

După anul 1990 a apărut un nou tip de conflict armat – conflictul destruc-
turant, care este un conflict intern, dar de un fel deosebit. Expresia conflict 
destructurant a fost utilizată pentru a indica situația de conflict armat în care 
structurile statului sunt grav afectate încât nu mai există autorități care să exer-
cite puterea sau să asigure un serviciu public minimal [3, p. 102]. Prin esența 
lor, conflictele destructurante nu se caracterizează printr-un obiectiv de război, 
ci prin forma lor, prin absența sau disoluția întregii structuri în stat (civile, so-
ciale, militare și religioase). Exemplul cel mai relevant de conflict destructurant 
(de identitate) se consideră a fi conflictul din Rwanda (1994) [17, p. 62]. În ca-
drul relațiilor internaționale contemporane, adesea poate fi atestată și așa-zisa 
internaționalizare a conflictelor interne, adică transformarea conflictelor inter-
ne în internaționale. 

Conflictele interne internaționalizate sunt un tip distinct de conflicte, ce au 
apărut după cel de-al Doilea Război Mondial ca o dovadă a procesului de trans-
formare a relațiilor interstatale în relații internaționale. În studiile contempo-
rane prin termenul de „conflict armat internaționalizat” se înțeleg: acțiunile 
militare din interiorul statului, care capătă un caracter internațional; conflictul 
între două grupări interne, fiecare dintre ele fiind susținută de state diferite; 
acțiuni militare directe între două state care realizează o intervenție militară 
într-un conflict armat intern pentru susținerea părților în conflict și conflictul 
cu intervenție străină întru susținerea grupărilor de rebeli ce luptă împotriva 
guvernului [24, p. 48]. Deci, în această categorie intră acele conflicte care, inițial 
sunt interne, dar datorită sprijinirii forțelor insurgente de către alte state și/
sau datorită intervenției directe a altui stat sau a altor state dobândesc caracter 
internațional. 

Cele mai relevante exemple de conflicte internaționalizate sunt cele declan-
șate în regiunea Mării Negre (în Transnistria, NagornoKarabah, Osetia de Sud 
și Abhazia) după destrămarea URSS-ului, care pot fi numite și conflicte civi-
le-internaționale, prin aceasta accentuându-se influențele externe asupra înce-
putului și consecințelor acestora pe scară largă și implicațiile pentru sistemul 
internațional [21, p. 82]. La această categorie mai pot fi atribuite și conflictul 
rezultat ca urmare a intervenției NATO în 1999 în conflictul armat dintre Repu-
blica Federală Iugoslavia și Armata de Eliberare din Kosovo. 
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Prin esența lor, conflictele internaționalizate se dovedesc a fi deosebit de 
complexe, presupunînd și o calificare dificilă. În situația în care este o interven-
ție armată directă a guvernului statului terț, calificarea depinde de partea în 
favoarea căreia statul terț intervine. 

Dacă acțiunea militară se desfășoară la cererea guvernului statului gazdă, 
pentru a-l susține în lupta împotriva unuia sau mai multor grupuri armate 
non-statale, conflictul își păstrează caracterul intern. O asemenea calificare 
este logică, întrucât în această situație nu există opoziție armată între două sau 
mai multe state, fapt care constituie o cerință pentru calificarea unui conflict 
drept internațional. În schimb, calificarea este mai complexă atunci când in-
tervenția armată a statului terț este făcută în favoarea actorilor non-statali și 
împotriva guvernului statului. 

Într-o astfel de situație, o parte minoritară a doctrinei susține că un aseme-
nea conflict are caracter internațional [29, p. 98]. Cu toate acestea, majoritatea 
urmează linia de gândire conform căreia un asemenea conflict este împărțit 
în varii relații conflictuale. Astfel, ostilitățile dintre forțele guvernamentale ale 
statului teritorial și grupul armat din opoziție rămân sub calificarea de conflict 
armat intern, în timp ce ostilitățile dintre aceleași forțe guvernamentale și cele 
ale statului terț constituie un conflict armat inter-național. Această calificare 
complexă este considerată a fi și logică luând în considerare definițiile pentru 
conflictele armate internaționale și interne, însă în asemenea cazuri legea apli-
cabilă poate varia în funcție de forțele implicate în același conflict armat. 

Intervenția statului terț în favoarea grupului armat din opoziție poate fi și indi-
rectă, sub formă economică, financiară, strategică etc. Pe acest considerent, conflic-
tul armat ar putea fi descris drept internațional, întrucât grupul armat beneficiază 
de această susținere și poate fi comparat cu un organ de facto al statului terț.

BIBLIOGRAFIE
1. Additional Protocol I to the 1949 Geneva Conventions on the Protection of Victims of 

International Armed Conflict signed July 10, 1977. In the: International Treaties (Hu-
manitarian Law). Official edition. Kishinev: Garuda-art, 1999. 

2. ALEZIDZE L. International Law and Georgia, from Antiquity to Present: Selected Papers 
Published in 1957–2012 (საერთაშორისო სამართალი და საქართველო, ანტიკურ 
დროიდან დღემდე: არჩეული ნაშრომები გამოქვეყნებულია 1957–2012 წლებში). 
Tbilisi: Tbilisi State University, 2012. 

3. BJÖRGVINSSON D. The intersection of international law and domestic law: a theoret-
ical and practical analysis. Cheltenham: Edward Elgar Pub Ltd, 2015, p.102. ISBN: 
9781785361869 

4. BURIAN A. The Transnistrian Conflict – The Prospects of its Resolution. A view from 
Kishinev // Post-Soviet Conflicts Revisited. Hans -Georg Heinrich (ed.). Peter Lang 
GmbH, Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, 2012. ISBN: 
978-3-631-62638-2

5. BÜSCHER K., FISCHER S., HALBACH U. Not Frozen! The Unresolved Conflicts over 
Transnistria, Abkhazia, South Ossetia and Nagorno-Karabakh in Light of the Crisis over 
Ukraine. Berlin: Stiftung Wissenschaft und Politik, 2016. ISBN: 765434694X



307

6. Convention (IV) respecting the Laws and Customs of War on Land and its annex: Regulations 
concerning the Laws and Customs of War on Land. The Hague, 18 October 1907, https://
ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?action=openDocument&documen-
tId=4D47F92DF3966A7EC12563CD002D6788 (accessed at 14.01.2020). 

7. Convention I to improve the fate of the wounded and sick in the armed forces in the 
campaign signed on 12 August 1949 in Geneva. In: International Treaties (Humani-
tarian Law). Official edition. Kichinev: Garuda-art, 1999, p.9-34; Convention II for the 
improvement of the fate of the wounded, sick and shipwrecked in the Armed Forces 
signed on 12 August 1949 in Geneva. In: International Treaties (Humanitarian Law). 
Official edition. Kichinev: Garuda-art, 1999, pp.34-55; Convention III on the treatment 
of prisoners of war signed on 12 August 1949 in Geneva. In: International Treaties 
(Humanitarian Law). Official edition. Kichinev: Garuda-art, 1999, p.55-123; Conven-
tion IV on the protection of civilians during war signed on 12 August 1949 in Geneva. 
In: International Treaties (Humanitarian Law). Official edition. Kichinev: Garuda-art, 
1999, p.123-184.

8. CZAPLIŃSKI W., KLECZKOWSKA A. Unrecognised Subjects in International Law. War-
saw: Scholar Publishing House Ltd., 2019. ISBN: 978-83-7383-964-9

9. DISTEFANO G. Fundamentals of Public International Law. A Sketch of the International 
Legal Order. Brill: Nijhoff, 2019.

10. GABRICHIDZE G. International Public Law (საერთაშორისო საჯარო სამართალი). 
Tbilisi: Book publishing house, 2019.

11. GIORGETTI C., KLEIN N. Resolving Conflicts in the Law. Buch: Brill Academic Publishers, 2019. 
12. GRANT J., BARKER J. Encyclopaedic Dictionary of International Law, 3rd Edition. Ox-

ford: University Press, 2009. 
13. HATIDZE G. The Legal Basis and Guiding Principles of United Nations Peacekeeping Op-

erations. In the: Government and Society: History, Theory, Practice / Scientific Journal 
of the Association of Open Diplomacy (ხელისუფლება და საზოგადოება: ისტორია, 
თეორია, პრაქტიკა / ღიადიპლომატიის ასოციაციის სამეცნიერო ჟურნალი. 
თბილისი) (Tbilisi), 2011, no.3.

14. HELLER H., Dyzenhaus D. Sovereignty: A Contribution to the Theory of Public and Inter-
national Law (The History and Theory of International Law). Oxford: University Press, 
2019, p.95. ISBN: 0198810547

15. HERNANDEZ G. International Law. Oxford: University Press, 2019, p.93.
16. HOCH T., KOPEČEK V. De Facto States in Eurasia, 1st Edition. London: Routledge, 2018, 

p.72. ISBN: 9780367190
17. KJELDGAARD-PEDERSEN A. The International Legal Personality of the Individual. Ox-

ford: University Press, 2018.
18. LIEBLICH E. The Facilitative Function of Jus in Bello // European Journal of Internation-

al Law (USD), 2019, Vol. 30, Issue 1. 
19. MÄLKSOO L. Russian Approaches to International Law. Oxford: University Press, 2017,. 

ISBN: 0198808046
20. MANSELL W., OPENSHAW K. International Law: A Critical Introduction, Edition 2. Ox-

ford: Hart, 2019.
21. MARTÍN DE LA GUARDIA R., GONZÁLEZ MARTÍN R., GARCÍA ANDRÉS C. Conflictos 

postsoviéticos: de la secesión de Transnistria a la desmembración de Ucrania. Madrid: 
Dykinson, 2017. ISBN: 849148020X

22. RACZ A. The frozen conflicts of the EU’s Eastern neighbourhood and their impact on the 
respect of human rights. Bruxelles: Trans European Policy Studies Association, 2016. 
ISBN: 978-92-823-9140-2

https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?action=openDocument&documentId=4D47F92DF3966A7EC12563CD002D6788
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?action=openDocument&documentId=4D47F92DF3966A7EC12563CD002D6788
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?action=openDocument&documentId=4D47F92DF3966A7EC12563CD002D6788
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?action=openDocument&documentId=4D47F92DF3966A7EC12563CD002D6788
https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl.nsf/Treaty.xsp?action=openDocument&documentId=4D47F92DF3966A7EC12563CD002D6788
https://brill.com/search?f_0=author&q_0=Giovanni+Distefano
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=David+Dyzenhaus&text=David+Dyzenhaus&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.barnesandnoble.com/s/%22Wade Mansell%22;jsessionid=26D9FDDB8392CFF7B162380FB63E9191.prodny_store02-atgap14?Ntk=P_key_Contributor_List&Ns=P_Sales_Rank&Ntx=mode+matchall
https://www.barnesandnoble.com/s/%22Karen Openshaw%22;jsessionid=26D9FDDB8392CFF7B162380FB63E9191.prodny_store02-atgap14?Ntk=P_key_Contributor_List&Ns=P_Sales_Rank&Ntx=mode+matchall
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Mart%C3%ADn+de+la+Guardia%2C+Ricardo&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Gonz%C3%A1lez+Mart%C3%ADn%2C+Rodrigo&search-alias=stripbooks
https://www.amazon.es/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&field-author=Garc%C3%ADa+Andr%C3%A9s%2C+Cesar&search-alias=stripbooks


308
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The term “security” is commonly used in international relations and seems to be accepted 
as a central organizing concept. The foreign, military and economic policy of the states, 
their intersection in areas of exchange, as well as the general structure of the relations they 
create, are all analyzed as aspirations in order to ensure national and international security. 
Recognizing the problems of defining and conceptualizing national security, we offer a 
preliminary definition that includes both objective capability and perception. National security 
is directly related to territorial integrity and it eventually leads to national defense. Long-term 
economic, political and military strategies can expand national security boundaries securities 
to the influence zones of a country. National security policy now overlaps with foreign policy, 
however, sometimes blurring any distinction.

Keywords: security, political value, political security, political myth, national security.

Securitatea se referă la valorile politice fundamentale. Această valoare este 
importantă, nu doar din punct de vedere politic – întrucât se află în legătură di-
rectă cu formarea societății, ca fundament al formării grupurilor de diferite ni-
vele care coexistă tocmai din dorința de a depăși amenințarea asupra existenței 
fizice individuale și de grup, de a depăși alte frici și incertitudini în plan destul de 
larg pentru a avea acces la nutriție, procreare și alte resurse vitale. Securitatea 
este de o importanță vitală - animalele formează, de asemenea, turme „comuni-
tate“, pentru că este mai ușor să supraviețuiască împreună, pentru a se proteja de 
inamicul de dinafară, pentru a oferi produse alimentare, pentru a continua cursa.

Ovidiu Trăsnea consideră că valorile politice sunt anumite relații, instituții, 
idealuri, etc., rezultate ale practicii social-politice transformatoare, creatoare 
ale forțelor progresiste, corespunzând cerințelor progresului social și ale dez-
voltării pe scară socială a personalității umane. Valorile politice joacă un rol cu 
totul deosebit în viața socială, deoarece realizarea lor constituie premisa în-
făptuirii aspirațiilor fundamentale și a idealurilor forțelor progresiste. Aceasta 
pentru că valorile politice fundamentale – libertatea, egalitatea, suveranitatea, 
echitatea socială, etc. care constituie și cadre ale activității social-politice – re-
prezintă o îmbinare specifică a idealului și realului; de aici și funcția lor nor-
mativă. Asemenea valori politice sunt, pe de o parte, prezente efectiv, în grade 
și forme determinate de condițiile istorice concrete, în sfera existenței sociale 
și politice și, pe altă parte, în calitatea lor de idealuri, joacă un rol de etalon al 
activității social-politice, de standarde ale comportamentului politic.  
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Securitatea este o valoare foarte importantă care se află pe cel de-al doilea nivel 
al piramidei lui Maslow, după nevoile vitale. Securitatea garantează integritatea in-
dividului, a grupului de indivizi, a comunității, a statului, și a statelor în ansamblu. 
Securitatea politică este legată de prevenirea și respingerea atât a amenințărilor 
externe (militare, economice, informaționale), cât și interne. În acest sens, putem 
distinge tipuri de securitate: militar; economic; de epidemie; de mediu; de aprovi-
zionare cu produse; de dezastre naturale și provocate de om; informațional. 

Securitatea este înțeleasă nu ca un conținut al unui sector particular (mili-
tar), ci ca un tip particular de politică definit prin referire la amenițări existen-
țiale și apeluri pentru acțiuni de urgență în orice sector.

1. Sistemele intenaționale, care înseamnă cele mai întinse conglomerate de 
unități independente sau care interacționează și care nu au nici un nivel sis-
temic deasupra lor. În prezent acest sistem cuprinde întreaga planetă, dar în 
timpurile de început mai multe sisteme internaționale mai mult sau mai puțin 
independente existau în același timp. 

2. Subsisteme internaționale care corespund grupurilor de unități prin in-
termediul cărora sistemul internațional poate fi deosebit de întregul sistem 
prin natura particulară sau prin intensitatea interacțiunilor lor sau prin inter-
dependența dintre ele. 

3. Unități, ce înseamnă actori constituiți din diferite subgrupuri, organizații, 
comunități. 

4. Subunități, constituite din grupuri de individualități în cadrul unor unități 
care sunt capabile să influențeze comportamentul unei unități. 

5. Individualități, ultimul nivel în majoritatea analizelor din cadrul științelor 
sociale.

Securitatea politică este legată de prevenirea și respingerea atât a amenință-
rilor externe (militare, economice, informaționale), cât și interne. În acest sens, 
putem distinge tipuri de securitate: militar; economic; de epidemie; de mediu; de 
aprovizionare cu produse; de dezastre naturale și provocate de om; informațio-
nal. Există o tendință de a atrage în cercul de probleme de securitate politică o 
gamă tot mai mare de probleme și subiecte, precum: crima, securitatea rutieră, 
asistența medicală; finanțe și proprietate; șomaj; siguranța alimentară; morali-
tatea publică; sentimente de credincioși; orientare sexuală. Toate acestea sunt 
considerate nu doar problemele actuale posibile, dar și anume ca amenințările 
la adresa securității și prosperității. Acest lucru demonstrează atractivitatea 
securității politice, potențialul său în furnizarea de legitimitate utilizată pe sca-
ră largă în practica politică.

Literatura de specialitate abordează securitatea din două perspective im-
portante – realistă și idealistă. Deci, delimitarea domeniului securității:

· Securitatea – esențială vieții indivizilor, comunității, statelor; 
· Securitatea fizică – vitală; 
· Securitatea economică, socială, culturală, politică, militară etc. – expresii 

ale unei stări agregate a securității individuale și colective;
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· În sensul tradițional, securitatea a fost asociată cu puterea militara; 
· După anii 1990 securitatea este extinsa către domeniile politic, economic, 

social; 
· Tendința generală este de a trece de la amenințări la vulnerabilități și ris-

curi de securitate.
Școala realistă în domeniul securității – accentul pe conceptul de putere și 

derivatele ei, i.e. politica de putere (power politics) și echilibru de putere (ba-
lance of power); școala idealistă - accentul pe conceptul de pace; războiul este 
considerat o amenințare majoră derivată din problema securității naționale; 
eliminarea războiului și instaurarea păcii conduce la eliminarea problemei de 
pe agenda internațională. “Securitate” etimologic provine din lat. securitas, în-
semnînd „fără grijă, serenitate, liniște sufletească; · „lipsa relativă a războiului” 
(Ian Bellany, 1981); · „în sens obiectiv, măsoară absența amenințărilor la adresa 
valorilor dobîndite, iar într-un sens subiectiv, absența temerii că asemenea va-
lori vor fi atacate” (Arnold Wolfers); · „absența pericolului” (Arnold Wolfers); · 
„capacitatea de a face față agresiunii externe” (Giacomo Luciani, 1989); · „păs-
trarea trăsăturilor tradiționale de limbă, cultură, de identitate națională, religi-
oasă și de obiceiuri” (securitatea societala, Waever, 1993)

Securitatea politică se referă la stabilitatea organizațională a ordinii soci-
ale și definește acele amenințări de natură non-militară. Într-un anume mod, 
întreaga securitate este politică, pentru că toate vulnerabilitățile, riscurile și 
amenințările sunt definite pe cale politică. Securitatea politică se referă la ame-
nințările în adresa legitimității sau a recunoașterii, fie a unităților politice, fie a 
trăsăturilor fundamentale (structura politică, instituțiile statului, etc.). În acest 
caz, putem vorbi de amenințări față de: · legitimitatea internă a unității politice, 
care se referă în primul rînd la ideologii și la alte idei constitutive sau teme care 
definesc statul; · legitimitatea externă, recunoașterea internațională.

Securitatea are un caracter comprehensiv, care include minimul cinci di-
mensiuni - securitatea militară; - securitatea politică; - securitatea economi-
că;-securitatea socială; - securitatea ecologică/de mediu. Nu există o erarhie 
după importanță,fiecare din aspecte își are locul și rolul său în sistemul națio-
nal de securitate. 

Este cunoscut și practicat “jocul” sau mitul vis-a-vis această valoare, anume 
formarea unei imagini a inamicului extern sau intern, unui anumit pericol în 
fața căruia ar trebui să mobilizeze societatea. Elitele politice utilizează acest 
fel de manipulare a societații înspăimântate. Într-o astfel de situație un grup 
este mai ușor de manipulat: să mobilizează și să se unește în fața pericolului 
într-un mod pozitivist și constructivist. În acest sens, mai multă atenție este 
fixată asupra fenomenului de groază și practicii ororii. Cuvântul „groază“ (de la 
horror engl. - frica, groaza), în fiecare zi discursul jurnalistic de astăzi este de 
obicei asociat cu un anumit gen de literatură populistă modernă și cinema. Cu 
toate acestea, unele practici politice asociate cu formarea stării de sentiment 
de teamă de moment sau una constantă și teroare, așteptările de ceva înfrico-
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șător, oroarea dă un sens larg. Dacă luăm în considerare oroarea ca o stare de 
intimidare, acesta poate fi privit ca un fenomen politic și social, un derivat al 
teroarei. Și dacă este tratată ca orice acțiune, caracterizată prin utilizarea unei 
componente periculoase și teribile pentru activitățile de vieți omenești, oroa-
rea poate fi considerat drept agent și scop al teroarei. Aceasta poate fi asociată 
cu amenințări de dezastre naturale, de groază mistică a fenomenelor misterioa-
se și inexplicabile, haos haos social.

Sentimentul de frică poate fi inerent oamenilor și societății în orice perioadă 
istorică. Prin urmare, se poate de afirmat că, atâta timp cât în viața oamenilor exis-
tă o politică, atâta timp este loc frica, și, prin urmare, groaza. Fără îndoială, frica 
își schimbă imaginea pe parcursul istorie. Astfel, fricile oamenilor contemporani 
sânt complet diferit față de temerile oamenilor care au trăit cu 300 de ani în urmă. 
Dar în orice moment al omeirii regăsim o frică existentială, frica pentru siguran-
ța vieții sale, acesta fiind cea mai puternică. De regulă acest tip de teamă îi deter-
mină pe oameni să se teamă de teroare, ceea ce le-ar putea pune în pericol viața.  
Frica existențială poate fi atribuită tipului de temeri în masă, care pot fi împăr-
tășite de grupuri mari, societate, întreaga umanitate.

Prin urmare, manipularea prin ascest tip  de frică existențială prin teroare 
și violență devine deosebit de influentă și periculoasă într-o societate moder-
nă caracterizată prin orientarea către bunăstăre individual și de grup; și în al 
doilea rând; o cantitate mare de informații disponibile pentru oamenii de azi.

Societatea contemporană poate fi amenințată nu doar prin problemele exis-
tenței, ci, de asemenea, în mod direct sau prin „riscuri globale“, cum ar fi ecolo-
gia, demografia și migrația, lipsa de energie, hrană și crize financiare, epidemii, 
dependența de droguri, terorismul ș.a.m.d.

Esența acestor riscuri globale este nu atât catastrofa în sine, pe cât previziu-
nea dezastrului care ar fi  trebuit să fie prevenit; iar preveziunea catastrofelor 
globale - este un factor mobilizator puternic. U. Beck a numit societatea con-
temporană o societate de risc, care se caracterizează prin frica creată artificial 
și incertitudinea în fața viitorului. Oamenii într-o ast fel de societate nu pot fi si-
guri că mâine nu se va întâmpla un război nuclear, sau nu se va întâmpla nici un 
alt dezastru. Acest concept destul de bine reflectă natura societății contempo-
rane. Fără îndoială, cele mai puternice și mai periculoase amenințări sunt încă 
o amenințare existențială - acestea provoacă cele mai puternici frici în oameni. 
Cazurile prea frecvente de realizare a acestor amenințări în viață și exagerarea 
constantă a subiectelor conexe în mass-media și la nivel cotidian încurajează 
dezvoltarea unei societăți de groază. Uneori această stare de lucruri devine o 
politică vizată de ororizare a societății, care facilitează mult manipularea ei.

Frica și teroarea printre oameni sunt unele dintre cele mai puternice sim-
țuri. O persoană care a fost supusă unui sentiment de frică devine un adversar 
mai puțin periculos și este mai ușor supusă la diverse tipuri de manipulări.

Ignoranța și neputința luate împreună ne fac să ne simțim umiliți, lipsiți de 
respectul de sine, neînsemnați și abandonați în propria soarta, doar pioni în 
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jocul cuiva. O astfel de părere întărește teama de neputință și de deznădejde 
și există o mulțime de oameni interesați de intimidarea societății. Horroriza-
rea poate fi benefică pentru autorități: pe fondul numeroaselor amenințări la 
adresa societății, puterea poate acționa ca o forță capabilă să-i protejeze pe 
cetățeni. Așadar, în conformitate cu 3. Bauman, atât regimurile totalitare, cât 
și cele democratice au nevoie ca cetățenii să se teamă de ceva care să le depă-
șească capacitatea de a se apăra. Astfel, autoritățile își pot demonstra propria 
relevanță și importanță în protejarea cetățenilor de „ceva”. Pentru atingerea 
acestor obiective, se folosesc mijloace de comunicare, alte tehnologii și practici 
socio-culturale, iar dacă sunt utilizate cu adevărat de autorități în acest scop, 
putem vorbi despre o politică deliberată de intimidare a societății.

Societatea înspăimântată este dezbinabilă, învrăjbită, creează o atmosferă 
de neîncredere generală, un apel către autorități, o „mână puternică”, care de 
multe ori stimulează escaladarea fricilor și a suspiciunii pentru propria lor 
aprobare. Distrugerea legăturilor sociale generează incertitudine, frică și into-
leranță. Și cu cât puterea de stat este mai slabă, cu atât este mai înclinată spre 
intensificarea luptei împotriva „dușmanilor”, pentru a crea o imagine a inami-
cului - atât extern cât și intern. Adesea statul într-o astfel de societate își de-
monstrează puterea consolidând în continuare lupta împotriva „criminalității” 
și „dușmanilor”.Aceasta de multe ori ducea la apariția conflictelor dintre suve-
rani, războaiele fiind procesul des întâlnit în activitatea interstatală, și conside-
rat cel mai eficient și de maximă siguranță în realizarea intereselor statale [2, 
p. 174-176]. 

În cazul Republicii Moldova Sistemul securității naționale se definește ca an-
samblu de concepte, strategii, politici, mijloace, reglementări și structuri admi-
nistrative ale statului, precum și ca ansamblu de instituții ale societății care au 
rolul de a realiza, a proteja și a promova interesele naționale ale țării. Totodată, 
sistemul securității naționale al Republicii Moldova reprezintă un mecanism de 
interacțiune între componentele pe care le include, bazat pe interesele naționa-
le și pe valorile societății, menit să asigure realizarea obiectivelor strategice ale 
țării, determinate de liniile directorii ale politicii de securitate națională. Din 
sectorul securității naționale al Republicii Moldova fac parte instituțiile de stat 
cu atribuții în domeniul securității statului, care activează în temeiul legislației 
Republicii Moldova și care au ca obiectiv îndeplinirea sarcinilor de protecție 
a cetățenilor și a statului. Datorită caracterului multidimensional alsecurită-
ții, funcționarea sectoruluisecurității naționale este influențată de factori care 
determină mediul de securitate și de activitate a organelor din domeniile de 
importanță vitală pentru stat.

În același timp, sistemul securității naționale al Republicii Moldova este un 
mecanism de interacțiune între componentele pe care le include, bazat pe inte-
resele naționale și pe valorile societății moldovenești, menit să asigure realiza-
rea obiectivelor strategice ale țării, determinate de liniile directorii ale politicii 
de securitate națională.
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Preocupările majore ale statelor și organizațiilor internaționale de securitate 
constau în asigurarea securității umane prin prisma menținerii și consolidării 
păcii, scoaterea războiului în afara legii, promovarea și respectarea normelor și 
principiilor dreptului internațional, cooperarea dintre state, securitatea mondia-
lă. Aceste idei ne-au fost lăsate de părintele științei dreptului internațional, Hugo 
Grotius [19, p. 331], care a accentuat necesitatea înțelegerii și cooperării între 
state, a instituit reguli cu privire la purtarea războiului, a promovat necesitatea 
elaborării unor reguli de bună-credință care să elimine cruzimile din războaie. 

Un rol important în menținerea și consolidarea păcii revine colaborării mul-
tilaterale prin convenții, înțelegeri, tratate multilaterale încheiate între state pe 
baza negocierilor diplomatice cu scopul armonizării relațiilor internaționale. 
Sfera domeniilor de interes a popoarelor a evoluat treptat, astfel că a apărut 
necesitatea extrapolării consolidării relațiilor interstatale, depășind cadrul co-
laborării bilaterale între state. 

Analizând evoluția istoriei, observăm că statele au încercat să adopte dife-
rite căi și modalități pentru a preîntâmpina conflictele teritoriale și a menți-
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ne pacea. Aceste modalități s-au tradus în practică prin necesitatea încheierii 
de acorduri sau tratate multilaterale. Mai concret, colaborarea multilaterală a 
statelor în crearea și aplicarea normelor de drept internațional s-a concretizat 
prin încheierea de tratate de pace, de alianță și ajutor reciproc, tratate milita-
re, comerciale, politice, economice, culturale, tehnico-științifice și încheierea 
unor convenții internaționale, la nivel regional și universal, prin participarea la 
conferințe internaționale sau prin intermediul unor organizații internaționale.

Cel mai relevant exemplu din anchititate este Imperiul Roman. Caracterizat de 
o centralizare puternică, acest imperiu a beneficiat de toate instrumentele și mo-
dalitățile necesare exercitării dominației: armată, administrații financiare, minis-
tere, astfel încît a putut să-și elaboreze anumite norme de drept internațional utile 
pentru a putea stabili relațiile cu provinciile imperiului situate pe trei continente. 
Aceste norme de drept erau numite generic jus gentium și se aplicau în raporturile 
cetățenilor romani cu străinii sau în relațiile externe ale statului roman. 

Conducătorii Romei nu discutau cu reprezentanții altor state de la egal la egal. 
Romanii făceau o deosebire netă între statele și popoarele pe care le recunoșteau 
ca egale lor, cu care încheiau tratate de prietenie, de alianță sau de neutralitate, 
și cele pe care le considerau barbare, cu care încheiau doar tratate care consfin-
țeau relații de dependență sau clientelare [7, p. 117]. Tratatele încheiate trebuiau 
respectate potrivit principiului pacta sunt servanda. Aceste tratate consacrau, de 
facto, dependența acestor popoare, adică un fel de vasalitate sau protectorat. 

Căutarea celor mai eficiente mijloace de influență exercitate de către comu-
nitatea internațională asupra statelor în vederea prevenirii conflictelor terito-
riale și utilizării frecvente a procedurilor pașnice de soluționare a acestora, încă 
până la cel de-al Doilea Război Mondial, a polarizat cercetătorii în două curente. 

Unii cercetători, cum sunt W.Czapliński și A.Kleczkowska, considerând că ca-
uzele conflictelor teritoriale survin din interiorul statelor, vedeau ca posibilita-
te de reducere a conflictelor – interzicerea înarmării și dezarmarea [1, p. 105]. 
Alții cercetători (C.Walter și A.Ungern-Sternberg) vedeau cauzele conflictelor 
teritoriale în sistemul internațional și, prin urmare, principalul mijloc de con-
trol și soluționare a acestora considerau a fi mecanismele securității colective 
de genul Ligii Națiunilor, ulterior ONU [20, p. 174]. Cu toate că diferă, ambele 
abordări presupun ideea gestionării conflictelor. 

Concepția gestionării conflictelor teritoriale a suportat o transformare radi-
cală în condițiile accentuării pericolului declanșării unui război nuclear între 
superputerile lumii, fiind astfel orientată spre crearea mecanismelor de preve-
nire a declanșării nesancționate, întâmplătoare a conflictului nuclear și de limi-
tare a înarmării, care ar fi putut să provoace pe oricare dintre părți să recurgă la 
măsuri extreme. Dezvoltarea acestei abordări a determinat încheierea tuturor 
înțelegerilor între SUA și URSS referitoare la reducerea înarmării strategice. 

Recunoașterea în cadrul ONU a principiilor egalității statelor și a dreptului 
la autodeterminare a popoarelor, a exclus dreptul statelor de a purta războaie 
împotriva statelor și popoarelor coloniale, fiind legalizată astfel lupta acestora 
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pentru independență națională. În același timp, recunoașterea principiului res-
pectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, inclusiv a drepturi-
lor politice și civile, a permis evaluarea cazurilor de represiune în masă comise 
de către state asupra propriei populații ca încălcări a angajamentelor internați-
onale [9, p. 96]. Astfel, restrângerea dreptului statelor de a recurge la război în 
cazul conflictelor interstatale, a luptelor de eliberare națională și a conflictelor 
civile a constituit baza juridică pentru elaborarea de către comunitatea inter-
națională a unui complex de măsuri pentru prevenirea războaielor. 

Sub aspect practic, statele de comun acord au elaborat la nivel internațional 
unele măsuri de control, menite să creeze condițiile necesare pentru localiza-
rea și înghețarea conflictelor teritoriale, prevenirea extinderii geografice și a 
escaladării lor. Esența regulilor cuprinse în aceste măsuri de control constă în 
reducerea, limitarea și excluderea însăși a posibilității desfășurării unor acțiuni 
violente, precum și a războaielor interne și internaționale.

La nivel internațional, un rol major în gestionarea crizelor și prevenirea con-
flictelor revine instituțiilor internaționale de securitate, cum sunt: ONU, NATO, 
OSCE etc. La baza tuturor acțiunilor de acest tip se află Carta ONU ce are ca scop 
principal menținerea păcii și a securității internaționale. În cele ce urmează ne 
propunem realizarea unei treceri în revistă a implicării unor organizații inter-
naționale în prevenirea și gestionarea crizelor și a conflictelor teritoriale.

Astfel, Organizația Națiunilor Unite (ONU) a instituționalizat o serie de pro-
ceduri preventive și de asistență a statelor implicate în conflicte (prevenirea 
crizelor, operațiile de menținere a păcii și operațiile de consolidare a păcii). 
De asemenea, rezoluțiile adoptate de Consiliul de Securitate reprezintă un alt 
instrument pentru prevenirea, soluționarea și depășirea consecințelor conflic-
telor armate de pe mapamond.

Organizația Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) dispune de cea mai coe-
rentă strategie a gestionării crizelor, prin acțiuni coordonate inițiate cu scopul 
de a evita o criză, a preveni escaladarea sa într-un conflict armat și de a stopa 
ostilitățile, dacă acestea apar.

La summit-ul de la Riga din 28-29 noiembrie 2006, oficialii NATO declară 
pentru prima dată că Alianța susține integritatea teritorială, independența și 
suveranitatea Republicii Moldova și a statelor din Caucazul de Sud [12]. Însă, 
refuzul temporar de a acorda Georgiei includerea în Planul de acțiune privind 
preaderarea la NATO (MAP) [2], cu ocazia summit-ului de la București din 2-4 
aprilie 2008, a tensionat și mai mult situația din Abhazia și Osetia de Sud. Însă, 
oficialii NATO au decis că Georgia va deveni, într-un viitor nu prea îndepărtat, 
stat membru al Alianței. Opoziția Rusiei față de aceast ă decizie a fost exprimată 
în nenumărate rânduri, insistându-se pe ideea că guvernul de la Tbilisi va pier-
de definitiv Abhazia și Osetia de Sud. Oricum, regiunile separatiste nu doresc s 
ă fac ă parte din Alianță, preferând sfera de influență a Federației Ruse. 

În ceea ce privește Transnistria, NATO a făcut eforturi pentru îndeplinirea 
integrală a Angajamentelor de la Istanbul [11] – obligațiile Rusiei privind tru-
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pele din Moldova și armamentul din Transnistria – și ratificarea, mai apoi, a 
Tratatului adaptat al Forțelor Convenționale din Europa.

În abordarea Uniunii Europene (UE), se încearcă delimitarea a două strategii 
ce compun răspunsul la criză, adică gestionarea crizelor și rezolvarea conflic-
telor. Referitor la gestionarea crizelor, UE definește acest concept astfel: acțiuni 
inițiate pentru a preveni escaladarea pe verticală (intensificarea violențelor) și 
pe orizontală (răspândirea teritorială) a conflictelor violente existente. Rezol-
varea conflictelor are în vedere acțiunile întreprinse, pe termen scurt, pentru a 
stopa un conflict violent. 

În scopul garantării propriei securități, UE a devenit mult mai angajată în efor-
turile de soluționare a conflictelor din vecinătatea apropiată, cu toate că nu pare 
dornică de a se implica direct preferând să susțină inițiativele altor actori. Ast-
fel, Bruxellesul a inclus Georgia, Armenia, Azerbaidjan și Republica Moldova în 
Politica Europeană de Vecinătate (PEV) [5], cadru propice consolidării relațiilor 
de cooperare în vederea creșterii prosperității, stabilității și securității. PEV este 
considerată un element-cheie pentru o soluționare durabilă a acestor conflicte 
ca urmare a recunoașterii ca putere normativă de care se bucură UE în regiunea 
extinsă a Mării Negre. Asistența financiar ă ce susține acest Plan de Acțiuni s-a 
cifrat, în anul 2007, la circa 40 milioane euro pentru Republica Moldova [3].

Pentru susținerea acestor eforturi de promovare a politicilor și intereselor UE 
în țările și regiunile instabile, UE a numit Reprezentanți Speciali [4]. Astfel, repre-
zentantul special al UE pentru Moldova este o funcție înființată în martie 2005 și 
are ca sarcini: contribuția la încheierea unui acord de soluționare pașnică a conflic-
tului din Transnistria și implementarea acestuia pe baza respectării suveranității 
Republicii Moldova; sporirea eficienței controlului transfrontalier și supravegherii 
granițelor dintre Moldova și Ucraina, mai ales în secțiunea transnistreană, prin Mi-
siunea UE de asistență la frontiera dintre cele două state (EUBAM).

De altfel, misiunea EUBAM [10] a vizat, încă de la lansarea din 30 noiembrie 
2005, îmbunătățirea capacității serviciilor vamale și de frontieră moldovenești 
și ucrainene de a preveni și descoperi contrabanda și traficul ilegal cu m ăr-
furi și persoane și trecerea frauduloasă a frontierei, prin asistență și instrui-
re. Obiectivele specifice vizau: colaborarea dintre Moldova și Ucraina în scopul 
armonizării standardelor și procedurilor lor de gestionare a frontierei cu cele 
în vigoare în statele membre ale UE; asistarea la îmbun ătățirea capacităților 
serviciilor vamale și de frontieră ale celor două țări la nivel operațional; dezvol-
tarea capacităților de analiză a riscurilor; perfecționarea cooperării și a com-
plementării reciproce a serviciilor vamale și de frontieră cu alte entități legale; 
promovarea cooperării transfrontaliere. Durata planificată a misiunii a fost de 
2 ani, mandatul prelungindu-se până în noiembrie 2009. 

Principala organizație care are în responsabilitate și este mandatată de comuni-
tatea internațională să se ocupe de conflictele înghețate din regiunea Mării Negre 
este Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), datorită capaci-
tății și experienței sale unice în domeniul diplomației preventive, prevenirii conflic-
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telor și gestionării crizelor, consolidării respectării drepturilor omului, a democra-
ției și statului de drept și promovării tuturor aspectelor societății civile. 

Abordarea problematicii gestionării crizelor și, în special, a prevenirii con-
flictelor a OSCE constă într-o serie de instrumente al căror scop este rezolvarea 
problemei: misiuni și alte tipuri de activități de teren – principalele instrumente 
pentru prevenirea conflictelor pe termen lung, gestionarea crizelor, rezolvarea 
conflictelor și reabilitarea postconflict a regiunii; reprezentanți personali ai Pre-
ședinției OSCE, care au un mandat precis și clar referitor la sarcinile ce le sunt de-
semnate, în special, în domeniul prevenirii conflictelor și gestionării crizelor; co-
mitete ad-hoc, formate dintr-un număr restrâns de membri ai OSCE, ce au drept 
principală misiune consilierea Președinției pe probleme de prevenire a conflicte-
lor, gestionare a crizelor și rezolvare a disputelor; mecanisme pentru rezolvarea 
pașnică a conflictelor – proceduri care faciliteaz ă contactul prompt și direct între 
părțile conflictuale; operații de menținere a păcii – important element operațional 
al capabilității generale a OSCE de prevenire a conflictelor și gestionare a crizelor. 

Unul din instrumentele pentru prevenirea conflictelor teritoriale și gestio-
narea crizelor sunt Misiunile OSCE, amplasate într-o serie de zone turbulente, 
printre care și Georgia, Republica Moldova, Armenia și Azerbaidjan. 

Misiunea OSCE din Republica Moldova a fost lansată la 4 februarie 1993. 
Obiectivul general al Misiunii este de a facilita încheierea unui acord politic 
comprehensiv final al conflictului, bazat pe consolidarea independenței și su-
veranității Republicii Moldova în cadrul granițelor sale actuale și a integrității 
teritoriale a statului, și, totodată, manifestarea de înțelegere în ceea ce privește 
statutul special al regiunii transnistrene. 

Obiectivele specifice ale Misiunii sunt: facilitarea creării unui cadru politic 
comprehensiv pentru dialog și negocieri și acordarea de asistență părților în 
ceea ce privește continuarea negocierilor pentru soluționarea politică a conflic-
tului; colectarea și asigurarea de informații despre situația din teren, inclusiv 
cea militară, precum și investigarea incidentelor specifice și evaluarea implica-
țiilor politice; încurajarea participării statelor implicate în continuarea negoci-
erilor asupra unui acord privind statutul regiunii și o retragere cât mai grabni-
că, ordonată și completă a trupelor străine din zon ă; asigurarea de asistență 
și expertiză, ca și a unui cadru pentru alte contribuții, pe problemele specifice 
unui acord politic, precum monitorizarea efectivă a obligațiilor și angajamen-
telor internaționale referitoare la drepturile omului și minorităților, democra-
tizare, repatrierea refugiaților, definirea statutului special al regiunii transnis-
trene; inițierea unei prezențe vizibile a OSCE în zonă și stabilirea de contacte cu 
toate p ărțile implicate în conflict, autoritățile și populația locală.

Și alte organizații regionale fac eforturi deosebite pentru soluționarea pașni-
că a conflictelor din regiunea Mării Negre. De exemplu, GUAM (Georgia, Ucrai-
na, Azerbaidjan și Republica Moldova), prin statele membre, a reușit aducerea 
acestor conflicte uitate în atenția comunității internaționale, prin introducerea 
a proiectului de rezoluție „Conflictele de durat ă din spațiul GUAM și implica-
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țiile lor pentru pacea internațională, securitate și dezvoltare” pe agenda celei 
de-a 61 Sesiuni a Adunării Generale a ONU din decembrie 2006. Demersul s-a 
concretizat prin adoptarea unor rezoluții, mai ales cu caracter umanitar, pre-
cum: Statutul persoanelor strămutate și refugiaților din Abhazia, Georgia sau 
Situația în teritoriile ocupate din Azerbaidjan.

Organizația de Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN), nu a avan-
sat prea mult în ceea ce privește participarea la reglementarea conflictelor din 
aria sa de cooperare. De la declarația de la Istanbul din 25 iunie 1992 în care se 
susținea că „în regiune există conflicte serioase care reprezint ă un pericol de 
izbucnire de noi tensiuni, ce ar trebui soluționate în conformitate cu principiile 
CSCE” [15] și până la declarația summit-ului aniversar din 25 iunie 2007 în 
care se recunoaște „existența conflictelor înghețate care împiedică cooperarea 
și necesitatea soluționării pașnice cât mai rapide a acestora pe baza principiilor 
și normelor dreptului internațional” [14]. După cum se observă, OCEMN s-a im-
plicat doar la nivel declarativ, de-a lungul celor 15 ani organizația nedezvoltând 
strategii sau mijloace concrete de ducere la îndeplinirea acestor aspirații. 

Community for Democratic Choice, înființat ă la 2 decembrie 2005 prin ade-
ziunea țărilor din regiunea cuprinsă între „cele trei mări” (Baltică, Neagră și 
Caspică), cu misiunea de a promova democrația, drepturile omului și statul de 
drept. Membrii acesteia văd organizația ca un instrument puternic de înlătura-
re a oricăror diviziuni în zona Baltica-Marea Neagră și oricărui tip de confrun-
tare sau conflict înghețat. Îns ă, deocamdată, Comunitatea trebuie să-și dezvol-
te instituțiile și mijloacele de ducere la îndeplinire a acestor idealuri mărețe. 

Diversele agenții internaționale non-guvernamentale (ONG) susțin că aceste 
conflicte sunt evoluții accidentale, iraționale, generate de anumite neînțelegeri re-
ciproce și inflamate de dorința de putere a liderilor locali. Ele depun eforturi pentru 
a schimba în sens pozitiv starea conflictuală latentă prin înăbușirea resentimente-
lor create de diferitele violențe izolate, promovarea contactului între părțile aflate 
în disput ă și clarificarea condițiilor istorice care au generat conflictul [8]. 

Pe de o parte, sectorul ONG-urilor este implicat într-o serie de activități [6] care 
se referă la contacte bilaterale, multilaterale și pan-regionale, precum și la acțiuni 
de asistență umanitară, de pregătire, mass-media și schimb de informații, schimb 
de prizonieri, drepturile femeii, sporirea securității civililor, cercetare și dezbateri 
publice etc. Pe de altă parte, ONG-urile internaționale acceptă „regulile jocului” sta-
bilite de autoritățile locale, nedorind să-și deterioreze relațiile cu acestea. 

Putem spune că adoptarea, implementarea și succesul sau eșecul aplicării in-
strumentelor de gestionare a crizelor și prevenirii conflictelor depinde de capaci-
tatea autorităților locale și structurilor internaționale competente de a se coordo-
na și de a lua cele mai bune decizii. Structurile militare și civil-militare implicate 
în gestionarea situației de criz ă sau a unui conflict trebuie să acționeze în strânsă 
cooperare cu organismele și organizațiile regionale și internaționale, pentru a 
influența în sens pozitiv evoluțiile locale. Prin urmare, un accent deosebit trebuie 
pus nu neapărat pe extinderea cooperării, cât mai ales pe consolidarea acesteia. 
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The author of the article consider  information components of research on the development 
of forensic science as an applied science of solving computer crimes from the point of view 
of providing services for the analysis of problem situations. The paper presents the history 
of studying and researching the problem of identifying fake information, its classification 
and grouping into seven main categories. Content labeling system development views are 
analyzed to restore characteristic/traditional on-line news segmentation. Theoretical and 
practical discourses are studied, such as scenarios and concepts of unreliability, marking 
the disinformation field, creating a technology for detecting “news fakes”. The practical 
significance is that the generalization of the data obtained can be useful in creating artificial 
intelligence systems that will be able to recognize a possible infovirus and automatically 
prevent misinformation. The article presents the history of studying and researching the 
problem of identifying fake information, its classification and grouping into seven main 
categories. Social, financial and technical aspects of possible consequences are formulated, 
and their bipolarity is described in terms of positive prospects and negative impacts. The goal 
is to attract the attention of a wide range of users to the problem of detecting fake messages, 
news, and Internet portals in mostly significant time periods, in this particular case during 
the development of the COVID-2019 coronavirus pandemic.

Keywords: prevention; pandemic; identification; fake information/messages, electronic 
portal; classification.

Актуальность исследования обосновывается тем, что автором совре-
менное состояние фейковой информации (новостей, сообщений) рассма-
тривается как пандемия – появление и распространение «инфовируса» в 
мировых масштабах с серьёзными проявлениями, принимающими мас-
совый, повальный характер в различных странах и сферах деятельности. 
Понятие «фейковое сообщение» определяется как информация, струк-
турно выстроенная, как истинная, но фактически являющаяся полно-
стью или частично ложной. 

Представлен фрагмент исследования пандемии фейковых сообщений 
как вводная составляющая компонентов форензики, прикладной науки 
о раскрытии преступлений, связанных с компьютерной информацией, и 
фейковых/недостоверных сообщений, как ее части. Исследуются теоре-
тический и практический дискурсы, как сценарии и концепции недосто-
верности, маркировки дезинформационного поля, создания технологии 
определения «новостных фальшивок». 
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Не всегда фейковая информация является сознательной, она может 
появиться и распространиться вследствие небрежности ее создателя 
или добросовестного заблуждения в отношении не до конца проверен-
ных данных. В основание классификации заложены такие критерии, как 
аутентичность обстоятельств времени и места, цели создания и распро-
странения, уровень восприятия надёжности и подлинности, разновид-
ность сообщений. В настоящее время существует несколько типов клас-
сификации «фейковых новостей», в основание которой заложены такие 
критерии, как соотношение достоверной и недостоверной информации.

Такая классификация призвана распознавать и маркировать дезин-
формацию, как на электронном уровне, так и на уровне экспертов. Груп-
пировка практических примеров выявления фейковых новостей или соз-
дания новой технологии по определению «новостных фальшивок», про-
ведена учеными из Университета штата Пенсильвания и опубликована 
в издании American Behavioural Scientist. Исследователи определили раз-
новидности новостных фейков по семи основным категориям: газетные 
утки, предубежденное мнение, сатира, недостоверные сведения, ком-
ментарии, увещевательная (убеждающая) информация и городская жур-
налистика. Ученые также сравнили эти типы материалов с реальными 
достоверными новостями. По мнению Марии Александровны Молиной, 
канд. фил. наук, м.н.с. Института языкознания РАН: «…выявление особен-
ностей различных форм правдивых и ложных онлайн-новостей необхо-
димо не только для того, чтобы помочь людям различать фейки. Эти дан-
ные полезны при создании систем искусственного интеллекта, которые 
будут автоматически предупреждать людей о возможной дезинформа-
ции». Кроме того, данные совместных исследований с профессором Бе-
наресского университета, Индия Шиям Сундар, позволяют разработать 
систему маркировки контента, которая восстановит характерную для 
традиционных СМИ сегментацию новостей: «Очень важно распознавать 
различные виды онлайн-новостей, чтобы иметь возможность настройки 
ожиданий читателей и некоторых общественных деятелей, которые об-
виняют СМИ в фальсификации данных».

Прекращение распространения фэйковых новостей волнует различ-
ные категории социума – от официальных властных структур, служб 
информационной безопасности, в том числе и технического противодей-
ствия до законотворцев. Последние считают, что угрозой наказания мож-
но остановить фейковые сообщения, например с помощью администра-
тивного преследования. 

По мнению министра юстиции Республики Молдова Фадея Нагачев-
ского: «Такой позиции, которая регламентирует свободу слова, до сих пор 
нет: чтобы мы установили, что является фэйком, который может приве-
сти к дестабилизации ситуации, а что нет» [1]. 

Подобного Регламента в Республике Молдова в настоящее время нет, 

https://naked-science.ru/article/psy/otlichit-feykovye-novosti-ot
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однако в марте 2020 года были представлены 52 сайта с имеющимися 
нарушениями. Пандемия коронавируса спровоцировала появление в 
Молдове большого количества интернет-ресурсов, которые вбрасыва-
ли во всемирную паутину массу фейковых новостей. 20 марта 2020 года 
постановлением Службы информации и безопасности, подписанным ди-
ректором СИБ Александром Есауленко, было узаконено блокирование на 
период чрезвычайного положения 52 анонимных сайтов, распространяв-
ших ложную информацию об эпидемии коронавируса, тем самым нагне-
тавших напряжение в обществе и сея страх и панику среди населения. 

Рис.1. Список заблокированных сайтов
Источник: https://bloknot-moldova.md/news/spisko-portalov-inostrantsev-s-feyk-novostyami-
opu-1203090
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В документе указывалось на то, что все эти сайты не были официаль-
но зарегистрированы в РМ. «Анонимные администраторы этих сайтов, 
издавая новости типа fake-news, дезинформируют население, провоци-
руют ненависть в обществе, массовые беспорядки и т. д. Таким образом 
они представляют угрозу государственной безопасности», – отмечалось 
в сообщении, размещённом на сайте СИБ. 16 апреля по распоряжению 
директора СИБ было заблокировано ещё два интернет-ресурса, распро-
странявших фейковые новости о пандемии коронавируса. Согласно рас-
поряжению Комиссии по чрезвычайным ситуациям от 23 марта, интер-
нет-провайдеры и мобильные операторы обязаны немедленно блокиро-
вать онлайн-источники, распространяющие фейковую информацию [2].

По мнению министра юстиции Республики Молдова Фадея Нагачевского, 
внедрение формулировки «фэйковые новости» повлечет за собой создание 
органа, который и будет отслеживать их появление. «Например, Координа-
ционный совет по ТВ и РВ будет разъяснять масс-медиа, чтобы они знали, 
как себя вести в той или иной ситуации». Однако, Ф. Нагачевский считает, 
что даже если КСТР решит наказать кого-то, у издания будет возможность 
оспаривать его в суде. И в случае ЧС тоже такое может быть» [1].

Здесь важно уметь всё-таки правильно разграничивать степень фэй-
ковости новости и соблюдать меру. Так, не смотря на то, что принятые в 
России Госдумой РФ в марте 2020 г. законы – о наказании за оскорбление 
власти и фейковых новостях – уже рождают анекдотические коммента-
рии: «Напишешь, что власть плохо работает, – осудят за оскорбление. На-

Рис. 2. Скриншот страни-
цы электронного издания 

TeleviziuneaCentrală
Источник: https://tvc.md/ru/gde-budut-
khoronit-skonchavshikhsya-ot-ko

Рис. 3. Скриншот страницы элек-
тронного издания NewsMaker 

Источник: https://newsmaker.md/rus/
novosti/na-doyne-gotovyat-otdelnyy-kvartal-
dlya-umershih-ot-koronavirusa-chto-govoryat-
vlasti-i-chto-rasskazyvayut-rodstvenniki/

пишешь, что работает хорошо, – подпадешь под статью за фейк», нака-
зания, согласно закону, реальные. За первое нарушение - публикацию и 
распространение фейковой информации - физическое лицо штрафуется 
на сумму до 100 тыс. руб., а юридическое - до 500 тыс. руб. За повторное 
нарушение или за тяжелые последствия опубликования фейковой ин-
формации, влекущие за собой смерть человека или общественные беспо-
рядки, наказание грозит быть более суровым. И это правильно, т.к. для 
общества и государства фейковые новости несут большую реальную и 
потенциальную угрозу. Люди достаточно легко верят самым невероят-
ным слухам, лживым сообщениям и постам. 

Кроме того, анализ, правду или ложь чаще всего репостят в Internet- 
пространстве показывает, что в основе фейковой новости может быть 
розыгрыш, который придуман вчера или, наоборот, давние слухи и го-
родские легенды. Так, жители Нью-Йорка распространяли истории о том, 

https://www.youtube.com/channel/UCsVNMCH7Jj0VhwFeVk-we-g?feature=sub_widget_1
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что в городской канализации живут аллигаторы-людоеды. Жители Древ-
него Рима боялись встретить возле канализации голодных гигантских 
осьминогов. Такие тексты по мнению антропологов в виде городских ле-
генд передаются от человека к человеку и, как правило, претендуют на 
обобщение некоторой неочевидной, скрываемой от обывателя истины 
– сообщают «альтернативную правду». Когда городская легенда проса-
чивается в СМИ и соцсети, она становится фейковой новостью: «Макси-
мальный репост!!! 100% не фейк. Вчера бабушку съел крокодил».

Примеры появления новостей подобного рода, буквально на злобу дня 
имеют место и у нас. Так, например, появилось сообщение о том, что на 
кладбище Святого Лазара («Дойна») в г. Кишинёве подготовлено 1,5 тыс. 
могил для захоронения умерших от коронавируса COVID-19. 

Мэр г. Кишинева Ион Чебан, комментируя на онлайн пресс-конферен-
ции 2 апреля 2020 г. информацию об отдельном квартале на «Дойне» и 
готовящихся могилах для умерших от COVID, отметил, что «это нормаль-
но готовить места для захоронений»: «Речь идет о 300 могилах, а не о 1,5 
тыс. Директор кладбища говорил, что новый сектор рассчитан на 1,5 тыс. 
мест, но это не значит, что столько вырыли. […] Хочу прояснить: было ре-
шение подготовить места для тех, кто погибнет от коронавируса, так как 
существующие места закончились», — сказал И.Чебан. По его словам, в 
этом квартале будут хоронить всех умерших, а не только тех, кто умер от 

коронавируса [3].
Основанием появления подоб-

ной фэйковой новости можно на-
звать 2 источника: 

Видеорепортаж «Где будут хо-
ронить скончавшихся от корона-
вируса?» на канале Новости на 
Центральном Телевидении от 31 
марта 2020, в котором сообща-
лось: «Люди, которые скончались 
от коронавируса, будут похороне-
ны на столичном кладбище «Свя-
того Лазаря» в специально от-
веденном для этого месте. Здесь 
захоронят людей из различных 
районов страны, кто был госпита-
лизирован в медицинские учреж-
дения Кишинева. Информацию 
для нашего телеканала подтвер-
дила Людмила Боцан, директор 
агентства ритуальных услуг» [4].

Неправильное толкование ви-

Рис. 4. Скриншот хроники общения в 
общедоступной группе в fb.com 

И с т о ч н и к : h t t p s : / / w w w. f a c e b o o k . c o m / 
groups/ 396011323875941/permalink/ 
2056641724479551/

https://www.youtube.com/watch?v=3bApXBSf4lM
https://www.youtube.com/watch?v=3bApXBSf4lM
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део, снятого на кладбище «Дойна», которое проект Vorbeste Moldova те-
леканала Prime разместил на своем YouTube канале. На фоне свежевыры-
тых могил директор кладбища Павел Ени подтвердил, что в новом квар-
тале готовят 1,5 тыс. мест для умерших от коронавируса.[3]

Следует привлечь внимание к проблеме не только появления, но и рас-
пространения фэйковых новостей. Эта система изучалась на протяжении 
11 лет учёными исследовательского центра на базе Массачусетского тех-
нологического университета в США. Данные по проведенному анализу 
фэйков были опубликованы в 2018 г. в журнале Science Американской ас-
социации содействия развитию науки (англ. The American Association for 
the Advancement of Science — AAAS), который наряду с журналом Nature 
считается одним из самых авторитетных научных журналов. Исследо-
ватели Соруш Возоши, Деб Рой и Синин Арал проанализировали более 
126 000 цепочек ретвитов (цитированных сообщений одного пользова-
теля Twitter другим) с правдивыми и фейковыми новостями от 3 млн. 
пользователей. Схема иллюстрации их распространения представляет 
собой не паутину, а цепочки ретвитов фейковых новостей, которые ав-
торы исследования назвали «каскадами». Для того, чтобы дойти до 1500 
пользователей, настоящим новостям требуется примерно в 6 раз больше 
времени, чем фейковым, а у фейковой новости шанс быть перепощенной 
на 70% выше, чем у настоящей, при этом наибольшей скоростью распро-
странения и проникающей способностью обладают фейковые новости 
на политические темы или связанные с катастрофами. 

Рис. 5. Топ фейков. Республика Молдова (фрагмент)
Источник: https://stopfals.md/ru/top

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B6%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8E_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/Nature
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Объяснением здесь служит то, что главное преимущество ложной инфор-

мации – это ее кажущаяся новизна. У homo sapiens развивался навык коопе-
рации и способность реагировать на опасность и предупреждать о ней сопле-
менников: внимание, в этом лесу вас ждёт опасность! Эволюционный выи-
грыш, если ты последовал предупреждению и не был съеден, большой. Если 
тревога была ложной, ничего особо страшного не случится. Поэтому люди 
делятся самыми странными слухами и легендами по принципу «а вдруг это 
правда и тогда я, первым предупредивший об опасности, молодец».

Для того, чтобы фейковые предупреждения об опасности оказались 
популярными у аудитории, они должны соответствовать распространен-
ным в этом обществе страхам, соотноситься с его картиной мира. Наи-
больший успех имеют фейковые новости об агрессии правящей власти. 
Например, во время эпидемии холеры в Российской империи в 1830–
1831 гг. начались холерные бунты, приведшие к гибели большого числа 
людей. Бунты начались с массового распространения слухов о том, что 
официальное объяснение болезни всего лишь прикрытие, а «в действи-
тельности» власти, врачи, военные хотят избавиться от «лишних» в госу-
дарстве людей (например, отравить мышьяком). И тогда за распростра-
нение подобных слухов, как и сейчас, было введено серьезное наказание.

Дело в уровне доверия к властным институтам, которые являются 
традиционно низкими и продолжает падать в настоящее время, в период 
пандемии коронавируса.

Например: гипертекстовый поиск по запросу «пандемия мировой за-
говор против человечества» показал примерно 252 000 результатов за 
0,38 сек. В поисковом браузере google.com, в том числе видео 22 600 за 
0,29 сек. Итог по другим поисковым системам: 10 500 в поисковой систе-
ме Bing.bing.com, 4 тыс. видео в Яндекс, 6 тысяч на mail.ru.

https://www.levada.ru/2019/02/11/bolee-poloviny-rossiyan-obvinyayut-chinovnikov-vo-lzhi-o-polozhenii-del-v-strane/
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Согласно исследованию социологов под руководством Виктора Вахштай-
на, растет уровень межличностного доверия: среднее число сильных 
связей (на уровне семьи и очень близких друзей) выросло за последние 
годы почти в 2 раза, а среднее число слабых связей (т.е., знакомый врач 
или учитель детей) – в 1,5 раза. Соответственно, если человек чувствует 
опасность, то он, скорее всего, не пойдет в полицию или к своему депута-
ту, а напишет об этом тем, кому доверяет. Так появляются посты паники 
в социальных сетях, в контактных группах. А прочитавшие этот пост не 
только включатся в распространение фейковой новости, но и разделят 
со своими читателями и слушателями эмоцию ужаса. А это тоже важный 
механизм распространения фейковых новостей – только не социальный, 
а когнитивный (познавательный).

Примерами можно считать:
Общение в группах в социальных сетях, например, в Кишинёвской 

группе взаимопомощи в социальной сети facebook.com фейк был разру-
шен простыми комментариями, как показано на рис. 4.

Мнение специалиста с разъяснениями вокруг массы фейковых новостей 
о возвращении в Республику Молдову трудовых мигрантов из числа диас-
поры. Цитируем экономического эксперта IDIS «Viitorul» Вячеслава Ионицэ: 
«Всплеск молдавской возвратной миграции из Европы – тоже из разряда 
фейковых новостей. Мы провели исследование и выяснили, что в страну 
вернулось не так много наших сограждан, как кажется. В марте прибыли 
150 тысяч человек. Большинство из них находились за рубежом непродол-
жительное время, а гастарбайтером принято считать тех, кто проработал за 
границей не менее года. Реальных трудовых мигрантов, приехавших домой, 
около 20 тысяч, или 12%. Из этого числа ни один не заявил, что потерял ра-
боту. Эти люди оказались в Молдове потому, что в странах, откуда они при-
были, на два месяца объявлен карантин. И пребывание длительного срока 
«простоя» в родных стенах им обойдётся дешевле, чем в Европе на съёмных 
квартирах. Как только откроются границы, они уедут обратно»[5].

Вместе с тем увеличивается количество совершаемых компьютерных 
преступлений, в том числе открывающих финансовую картину воздей-
ствия коронавируса на мировую экономику. Так, по данным Forbes про-
изошла утечка прогнозов с закрытого совещания клиентов инвестици-
онного банка Goldman Sachs. В Сеть в частности попали прогнозы по за-
ражению коронавирусом (50% американцев и 70% немцев). Из инфици-
рованных 80% заболеют в легкой форме, 15% — в средней форме, а 5% 
будут в критическом состоянии. Смертность в среднем составит до двух 
процентов. Пик вируса ожидается через восемь недель, после чего бо-
лезнь пойдет на спад. Как следует из озвученных на совещании прогно-
зов, мировые темпы роста ВВП будут самыми низкими за 30 лет, составив 
около 2%. Фондовый индекс S&P 500 покажет за 2020 год негативный 
рост с темпами от минус 15 до минус 20 процентов. При этом во второй 

https://meduza.io/feature/2018/03/27/segodnya-prezident-ne-politicheskiy-a-sakralnyy-institut
https://meduza.io/feature/2018/03/27/segodnya-prezident-ne-politicheskiy-a-sakralnyy-institut
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половине года рынки должны полностью восстановиться. Технически 
рынок ищет основания для перезагрузки после самого долгого повыше-
ния курсов за всю историю [6].

Статистику фэйк-новостей и порталов можно отследить на сайте https://
stopfals.md. На рис. 4 ниже показан фрагмент top fake по Республике Молдова. 

Портал анонсируется как защищающий от фейков и медиаманипу-
лирования и занимается вопросами отслеживания фэйковых новостей. 
Компания STOP FALS! публикует как исследования, статьи, дебаты, так и 
поддерживает рубрику «Хроника сайтов фейковых новостей», в рамках 
которой еженедельно представляет фейки, опубликованные этими сай-
тами и список сайтов fake news, не рекомендованных к посещению и рас-
пространению лживого контента. Например, по состоянию на 05.05.2020 
в первую 5-ку вошли: Ababix.info - (неактивен 26.03.2020); Acasaebine.site 
- (неактивен 26.03.2020); Ac-av.com - (неактивен 26.03.2020); Actualnews.
info; Actual-news.xyz -(неактивен 26.03.2020) [7].

ВЫВОДЫ
Слабость возможного законодательного механизма- то, что репосты 

слухов, городских легенд, фейковых новостей не остановить штрафами. 
С точки зрения выгоды фэйковые новости не всегда являются выражени-

ем злой воли, а выступают таким следствием эволюционных механизмов, как 
желание делиться негативными эмоциями и предупреждать об опасности.

Социальный, финансовый и технические аспекты возможных послед-
ствий распространения фэйковой информации следует отслеживать и 
формулировать в каждый конкретный временной период, описывая их 
биполярность с точки зрения положительных перспектив и отрицатель-
ных воздействий.
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The crisis in Ukraine in early 2014 marked a turning point in the history of international 
relations. A number of experts in the field of political science have sought to explain the 
reasons for such events in the 21st century and the implications they may have for the global 
security system, as well as the regional one. This article analyzes the impact of the Russian-
Ukrainian crisis on the security of the Republic of Moldova.
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Criza politică din Ucraina  începe în noiembrie 2013, în condițiile în care Ca-
binetul de Miniștri al Ucrainei a anunțat stoparea procesului de eurointegrare a 
statului, soldat cu răsturnarea acestuia la 22 februarie 2014. Criza ruso-ucrainea-
nă este consecința parafării Acordului de Asociere a Ucrainei cu UE, care a avut 
un caracter problematic privind relațiile cu Federția Rusă [1, p. 167]. În perioada 
guvernării președintelui L. Kravciuk în politica externă a Ucraiei are loc orienta-
rea vectorului versus Occident. De asemenea, venirea la conducerea statului a 
președintelui V. Iuscenko în 2004 a fortificat vectorul occidental al politicii exter-
ne a Ucrainei, iar relațiile ruso-ucrainene trec de la parteneriat la o confruntare. 

O altă premiză care stă la baza declanșării crizei ruso-ucrainene este sus-
ținerea de către Ucraina a regimului Saakașvili în Georgia, împreună cu care a 
încearcat să formeze în spațiul CSI ,,Comunitatea alegerii democratice’’ - sau un 
cordon prooccidental în jurul Federației Ruse. De asemenea, apropierea Ucrai-
nei de NATO, susținerea amplasării scutului antirachetă în Europa de Est au 
condiționat reacția negativă din partea Federației Ruse. Analizând evenimen-
tele din Ucraina prin prisma intereselor geostrategice ale Federației Ruse și 
celor ale Occidentului, putem constata că Ucraina a devenit scena disputelor și 
confruntărilor acestor actori geopolitici. UE este interesată să includă Ucrina în 
sfera sa de influență. Pentru Europa, Ucraina este nu doar un teritoriu imens  cu 
o populației de 46 mln. locuitori, dar poate servi drept un scut în asigurarea se-
curității statelor din vecinătate la frontiera sa. Statele care vor forma cordonul 
sanitar, potrivit intereselor UE, trebuie să devină susținătoare ale valorilor de-
mocratice și respectiv să devină piețe de desfacere pentru m[rfurile europene. 
Deși liberalizarea piețelor ucrainești este în favoarea politicii comerciale a UE, 
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poate servi drept o lovitură pentru promovarea mărfurilor autohtone ucrai-
nești pe propriile piețe de desfacere.  

Deși Acordul de Asociere cu UE este parafat, implementarea acestuia este 
de durată. Drept rezultat strategic a servit anexarea Crimeei la Federația Rusă, 
ceea ce fortifică spațiul rus în spațiul religios, cultural și istoric, contribuind 
la fortificarea poziției Rusiei în bazinul Mării Negre. De asemenea, anexarea 
peninsulei Crimeea la Rusia semnifică formarea unei imagini a victoriei con-
temporane, realizată după 1945, cât și la demonstrarea că teritoriile ruse pot fi 
reîntoarse pe cale pașnică, la creșterea conștiinței naționale, iar confruntarea 
dintre Vest și Est continuă. Anexarea teritorială a Crimeei are și unele procese 
negative, care au modificat arhitectura spațiului est-european. Ruperea relații-
lor comercial-economice cu Occidentul, distrugerea sistemului valutar, crește-
rea prețurilor și destabilizarea situației financiare a cetățenilor, au cauzat  tre-
cerea la noi standarde, schimbarea statutului unor obiecte.

Astfel, pentru o mai bună comprehensiune a repercursiunilor crizei ru-
so-ucrainene asupra securității Republicii Moldova, apare necesitatea de a relie-
va factorii care ar putea condiționa amenințări și riscuri la adresa securității țării.

Un prim factor care ar putea să ducă la destabilizarea securității în regiune, 
este prezența forțelor militare și a armamentului rus în zona Donbas. Conform 
datelor, în Donbas sunt prezenți militari a 45 unități a Federației Ruse implicate 
în evenimentele și acțiunile militare din zonă. Aici sunt icluse unitățile motori-
zate, unitățile de artilerie, de infanterie, unități ale forțelor antiaieriene (SAR), 
aparate de zbor fără  pilot. În conflictul din Donbas, majoritatea forțelor Gru-
pării Tactice Militare au fost formate ca rezultat al comansării forțelor militare 
a brigăzilor poziționate în regiunea sudică: 136, 18, 17, 8, 19, 205, 33, brigada 
34motorizată, brigada 291de artilerie și, inclusiv, baza militară 7 [9, p. 68].

De asemenea, în zona Donbas sunt prezente 12 unități de militari, utilizați cu 
scopul de a reacționa operativ în situații critice și în cazul amenințării obiecte-
lor strategice ca: Ilovaisk, Debalițevo, aeroportul Donețk. În zona Donbas sunt 
prezente unitățile speciale a Comandamentului General de Cercetare. Au fost 
depistate 7 subdiviziuni ale Comandamentului General de Cercetare al Fede-
rației Ruse care activează cu scop diversionist și cercetare.  Aceste forțe ocupă 
clădirile administrative, atacând forțele ucrainene, care, fiind integrate sub aco-
perirea documentelor false, ocupă funcții înalte de răspundere- de la locțiitor 
comandant până la comandanți inferiori și specialiști, care deservesc tehnica  
contemporană și înarmarea [3. p.68]. 

În zonă mai sunt prezenți reprezentanții a 4 unități a forțelor maritime. Mi-
litarii brigăzii 61 infanterie marină și reprezentanții brigăzii 200 cu destinație 
specială a flotei maritime de nord care, în perioada 2014-2015 au fost activate 
în Lugansk. Din 2015, în zonă Donețk este prezent gruparea tactică 99 a flotei 
nord. Militarii brigăzii 810 infanterie marină a flotei Mării Negre dislocați în 
Crimeea au fost observați în 2016 pe direcția Mariupol.

Armata națională ,,Rosgvardia’’ este și ea prezentă în zonă. Astfel, au fost 
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identificate 5 subunități – cu militari angajați în bază de contract  cu experiență 
militară în Caucazul de Nord. În Donbas mai sunt prezente brigăzile operative 
cu destinație specială numărul 46 și 451, detașamentul 15 cu destinație speci-
ală,,Veatici’’ [3, p.69].

Pe lângă acest potențial militar, au mai fost descoperite în zona Donbas forțe 
militare ale apărării antirachetă și tehnică radio care fac parte din structura forțe-
lor militar-cosmice ale Federației Ruse. În primăvara anului 2015 au fost prezente 
unități ale subdiviziunii 338 a Regimentului 4 al armatei, în competența căruia se 
află controlul spațiului aerian (Stații de radiolocație de tip ,,Kast’’ și ,,Nebo’’). De 
asemenea, au fost fixate ZRPK ,,Panțiri’’, ZRK ,,Buk’’  implicat în doborârea ,,Boingu-
lui cursei MH17’’.  În zonă vin militari din unitățile dislocate în Orientul Apropiat, în 
Arctica, Tadjikistan. De asemenea, în operațiunile militare din Donbas sunt atrași 
militarii prezenți în unitățile dislocate în teritoriile ocupate de către Federația Rusă 
- Abhazia, Crimeea, și chiar zona transnistreană a Republicii Moldova [3, p. 69-70].

O componentă a agresiunii Federației Ruse în Donbas este înarmarea mi-
litarilor cu armament și tehnică. Astfel, în baza observațiilor efectuate de că-
tre Agenția de Cercetare Inform Napalm,  în zona de conflict a Ucrainei au fost 
identificate peste 40 de tipuri de tehnică militară a Federației Ruse.  O bună 
parte din tehnică prezentă au fost dislocată în perioada anilor 2004-2015 se 
referă la cele mai noi modele. De asemenea, în scopul mânuirii acestei tehnici 
este nevoie de personal cu pregătire specială (lucru care demonstrează că în 
zona Donbas activează cadre militare ruse). 

În zona estică a Ucrainei mai este prezentă și următoarea tehnică militară rusă:  
automobile blindate GAZ-233014 ,,Tigru’’, GAZ-39371 ,,Vodnik’’,  KamAZ -43269 
,,Vîstrel’’, TAB 82 A, tancuri T-72 (model 1989),  T-72BA (model 1999), T-72B3 
(model 2011), T-90A (model 2006),  T-72 C1, camioane model KamAZ-5350 ,,mus-
tang’’, ,,Ural 632301’’, ,,Ural-43206’’, RSZO 2B26, 9K58 ,,Smerci’’, CHAP1 RL232-2M, 
ZRK9K330 ,,Tor’’, 9K331 ,,Tor M-1’’ și 9K332 ,, Tor M-2’’, ZRPK 96K6 ,,Panțiri-C1’’. 
Sunt prezente stații radio R-166-0,5, R-441-OB ,,Liveni’’, KȘM R-149BMR ,,Kușet-
ka-B’’, REB RB-341B ,,Leer-3’’, REB R-378b ,,Borisoglebsk-2’’,   REB R-934UM,  REB 
R-330 J ,,Jiteli’’, REB ,,Torn’’, REB ,,Rtuti BM’’, RB-636AM2, ,,Svet-KU’’, BLLA ,,Gra-
nat-1’’, ,,Granat-2’’,  ,,Forpost’’, ,,Orlan-10’’, ,,Eleron-3SB’’, ,,Zastava’’ [17, P.68-80]. În 
zona Donbas, în operațiunile militare a fost utilizată tehnică de model sovetic cum 
ar fi: tancuri T-64, T-72B, instalații de artilerie  2C1 ,,Gvozdika’’, complexul antiaeri-
an ,,Strela-10’’, mașini de luptă ale infanteriei ,,BMP-1’’, ,,BMP-2’’, tractoare blindate 
multifuncționale ,,MT-LB’’,  obuziere  calibrul 122 mm ,,D-30’’ și calibrul 152 mm 
,,Msta-B’’, tunuri antitanc MT-12 ,,Rapira’’ [3, p. 80-81].

În contextul evenimentelor din zona estică a Ucrainei, merită să se acorde 
atenție factorului social, care determină vectorii și interesele politicii externe ale 
unui stat, în cazul dat al Ucrainei. La un interval de 4 ani de la evenimentele din 
Kiev, populația ucraineană, în special cea din zonele sud-estice ale țării rămâne 
a fi  sceptică cu referire la integrarea Ucrainei în UE.  Astfel, conform sondaju-
lui efectuat de către grupul ,,Reiting’’, populația orașelor Dnepr (49%), Zaporojie 
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(35%),  Harikov (32%), Mariupoli (24%), Severodonețk  (23%) s-au pronunțat 
pentru aderarea Ucrainei la UE. Adepți ai integrării Ucrainei în UE sunt în  Lvov 
(86%),  Ivano-Frankovsk (85%) și Ujgorod (82%). Pentru integrarea în spațiul 
Euroasiatic populația ucraineană s-a pronunțat  în Mariupol (37%), Odessa 
(29%), Harikov (27%). Cel mai mic procentaj (2%) cu referire la aderarea Ucrai-
nei la proectul euroasiatic a fost obținut în zona vestică a țării [7].  

Un alt factor care ar putea avea un impact asupra securității regionale, in-
clusiv asupra securității Republicii Moldova,  poate fi considerată  stabilitatea/
instabilitatea regiunii Odessa. În ultimii ani 2016-2017 Odessa a devenit un 
oraș în care se oservă creșterea criminalității și a numărului organizațiilor ex-
tremiste care au ieșit de sub controlul Chievului [5]. 

În perioada Rusiei țariste, Odessa ocupa locul 5 în imperiu privind gradul de 
criminalitate care se reducea la infracțiuni cum ar fi furturile. Actualmente, Odessa 
iese de sub controlul organelor de drept ale Ucrainei. Astfel, conform datelor statis-
tice, în 2015, criminalitatea în regiunea Odessa a crescut cu 21%, față de anul 2014,  
iar în anul 2016-cu 45%. Infracțiunile deosebit de grave au crescut de la 355 la 717 
anual, iar infracțiunile grave - de la 4397 la 6295. De asemenea, în perioada respec-
tivă, se observă cresterea cu 76,0% a  cazurilor de omor, cât și dublarea cazurilor 
de viol. În opinia lui V. Serdiuk, șeful Departamentului Național de Poliție, situația 
în Odessa în ultimii ani a devenit critică. Cauzele creșterii criminalității în Odessa 
sunt- stagnarea economică, diminuarea veniturilor populației, perderea locurilor 
de muncă, instabilitatea politică și socială, răspândirea ilegală a armamentului din 
zona estică a Ucrainei. Revenirea  combatanților la baștină, care în lipsa unui ser-
viciu, se implică în activități criminale. Un alt factor care a contribuitt la creșterea 
criminalității în Odessa a fost adoptarea și aprobarea de către Rada Supremă a 
Ucrainel la data de 26 noiembrie 2015 ( a intrat în vigoare la data de 24 decem-
brie 2015) a legii nr.838-VIIIl privind introducerea modificărilor în Codul Penal al 
Ucrainei cu referire la ordinea și termenul de detenție a deținuților. Această lege a 
fost denumită legea lui Savcenko, conform căreea o zi de detenție se echivala cu 2 
zile lucrătoare,  fapt care a dus la diminuarea termenului de detenție în pușcării a 
deținuților. Deși, așanumita lege a lui Savcenko a a fost abrogată la data de 21 iunie 
2017[2;6], mulți deținuți deja au fost eliberați, iar în prezent aceștea î-și continuă 
activitățile ilegale. Nu mai puțin impact asupra situației din Odessa o are și reforma 
Ministerului de Interne al Ucrainei care a dus la înlocuirea cadrelor profesionale 
cu personal necalificat/neprofesioniști. Un alt aspect care diminuează securitatea 
Odessei este lupta de interese a politicienilor Poroșenko, Kolomoiskii, Timoșenko 
pentru deținerea influenței în zonă, în special este lupta pentru a deține monopol 
asupra celor patru porturi,  a vămii, a piaței ,,sedimoi kilometr’’, puncte care aduc 
venit și prin care are loc efectuarea celor mai mari infracțiuni. 

Un alt aspect care vizează securitatea Odessei, inclusiv și securitatea regio-
nală este polarizarea orașului. Prezența ,,sectorului de dreapta-pravîi sektor’’ 
și a forțelor filoruse duc la destabilizarea situației, la creșterea criminalității 
[4].  Un alt factor care ar putea duce la destabilizarea situației în Odessa este 
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aspectul multietnic al populației. Astfel, conform recensământului general al 
populației, efectuat în 2001, în zona Odessa locuiesc peste 133 de etnii: ucrai-
neni -1542,3 mii  (62, 8%); ruși -508 mii  (20, 7%); bulgari- 150, 7 mii (6,1%); 
moldoveni -123, 8 mii ( 5%); găgăuzi- 27, 6 mii (1, 1%);  evrei-13,4 mii (0, 
6%); beloruși-12,8 mii (0,5%); armeni-7,4 mii (0,3%); romi-4,0 mii (0,2%); 
polonezi-3, 2 mii (0,1%); nemți- 2,9 mii (0, 1%); georgieni- 2, 8 mii (0,1%); 
azeri-2, 7 mii (0,1%); tătari- 2, 6 mii (0,1%); greci-2,1 mii (0,1%); albanezi-1,9 
mii (0,1); arabi-1, 3 mii (0,1%); alte etnii-45, 6 mii (1, 9%) [8]. 

O ameințare directă la adresa securității Republicii Moldova este și Regiunea 
care pretinde a se constitui ca stat suveran și independent constituie teritoriul 
Republicii Moldova din partea stângă a râului Nistru, care ocupă o suprafață se 
3,7 mii km2, ceea ce reprezintă 11% din teritoriul Republicii, cu o populație de 
730 mii din cei 4380 mii locuitori ai țării, adică 16,7% din totalul populației. Vom 
menționa de la bun început  că, nu există nici un fel de premise pentru autode-
terminarea politică a acestui teritoriu. În primul rând,  în această regiune după 
cum ne demonstrează datele statistice locuiesc: populația băștinașă, moldovenii,  
care constituie 38,5%, 29,5% - ucraineni, 25,3% - ruși, 1,6% - bulgari,  4,6% - alte 
naționalități [6]. Moldova, s-a transformat într-un adevărat focar de conflicte.

Astfel, evaluând situația din Ucraina, am putea evidenția următoarele reper-
cursiuni ale crizei ruso-ucrainene asupra securității Republicii Moldova:

Deși proiectul ,,novorossia’’ poate fi considerat un subiect epuizat datorită 
contramăsurilor luate de către Occident ca reacție la acțiunile Federației Ruse 
în Ucraina , nu este exclus că acest proect să fie reactivat de către Rusia, iar for-
mațiunile militare ruse, dislocate în raioanele de est ale Republicii Moldova ar 
putea susține dezvoltarea acestuia.

Prezența armamentului în zona estică a Ucrainei, condiționează crearea de 
rețele criminale, inclusiv pe teritoriul Republicii Moldova, implicate în comer-
cializarea ilegală a armamentului.

Embargoul impus Republicii Moldova în septembrie 2013 la exportul vinu-
rilor este de natură politică, pentru descurajarea integrării europene, afectează 
securitatea economică a Republicii Moldova.
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This article explores the international terrorism as a threat to European security.  Terrorism 
in the modern world can be called a real threat, of large scale and long term. Currently, this is 
one of the major factors affecting the world development, the formation of the socio-political 
agenda at all levels, from the national to the international one.

Firstly, terrorism affects the fate of all humanity; it has an impact on the development of 
all states and social statuses. Secondly, terrorism can lead to significant social and economic 
losses. Thirdly, in order to eliminate this problem, it is necessary to cooperate on a global scale, 
to combine the efforts of different international organizations and the governments of all states.

Nowadays international terrorism presents a threat to internal affairs of states, and the 
countries of the European continent are no exception. Islamic radical organizations, as the 
main source of terrorism, are a real danger to the security of Europe.

Undoubtedly, the countries of Europe have always been the main target of terrorist 
organizations. There are several reasons for this. First of all, European states play an essential 
role in maintaining the international order. Secondly, European countries are US allies, who 
intervened in Iraq in 2003, participated in the US operation in Afghanistan in 2001-2014, 
and are currently leading the coalition in the struggle with the „Islamic State”. Thirdly, the 
European states are the bearers of the liberal-democratic ideology, towards the destruction 
of which the Islamists tend.

In the 21st centutry, the fight against international terrorism in the 21st century has 
become a crucial issue for both individual states and the world community. In recent decades, 
statistics have set a steady increase in the number of terrorist acts committed in European 
countries. The number of jihadist attacks in the European Union (EU)  has increased from 4 
cases in 2014 to 17 cases in 2015.

Keywords: terrorism, international terrorism, security, countering terrorism, preventing 
terrorism, anti-terrorism activities, anti-terrorism cooperation.

La începutul secolului 21, terorismul s-a transformat rapid într-o amenin-
țare la adresa securității globale, când nici un stat din lume nu este asigurat 
că nu se va ciocni cu manifestările activității teroriste. Principalul scop al te-
rorismului internațional actual este reorganizarea lumii în baza unor principii 
mai juste, diferite de cele acceptate în lumea contemporană, și realizarea unui 
proiect global alternativ de dezvoltare politică. Subliniem faptul că niciodată 
până acum, pe parcursul istoriei omenirii, organizațiile teroriste nu și-au stabi-
lit astfel de sarcini globale [3, p. 5].

Astăzi ne confruntăm cu un nou tip de terorism, diferit de cel ce era acum două-
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zeci - treizeci de ani în urmă. Terorismul „modernizat” necesită un studiu compre-
hensiv care ar permite înțelegerea orientării transformării terorismului modern, 
prognozarea consecințelor socio-politice ale acestui fenomen și elaborarea unor 
tehnologii sociale adecvate de luptă împotriva terorismului în forma sa actuală.

Procesul globalizării contribuie la transformarea terorismului într-un fe-
nomen internațional. Încercările terorismului internațional de a se poziționa 
drept un răspuns asimetric la revendicările neo-hegemonice ale țărilor „miliar-
dului de aur”, au drept scop legalizarea activității teroriste ca una dintre forme-
le de luptă politică [7, p. 5].

Terorismul în lumea modernă poate fi numit o amenințare reală, de propor-
ții mari și de lungă durată. În prezent, acesta este unul dintre cei mai majori 
factori care afectează dezvoltarea mondială, formarea agendei socio-politice la 
toate nivelurile, de la cel național la cel internațional.

În primul rând, terorismul afectează soarta întregii omeniri, are un impact 
asupra dezvoltării tuturor statelor și păturilor sociale. În al doilea rând, teroris-
mul poate conduce la pierderi sociale și economice semnificative. În al treilea 
rând, pentru a elimina această problemă, este necesară cooperarea la scară glo-
bală, conjugarea eforturilor a diferitor organizații internaționale și a guverne-
lor tuturor statelor.

Terorismul internațional la etapa actuală prezintă o amenințare la adresa 
națională a multor state, iar țările continentului European nu sunt o excepție. 
Organizațiile radicale islamice, ca sursă principală a terorismului, constituie un 
pericol real pentru securitatea Europei.

Indiscutabil, că țările din Europa au fost întotdeauna ținta principală a orga-
nizațiilor teroriste. Există mai multe motive care ar explica acest fapt. În primul 
rând, statele europene joacă un rol esențial în menținerea ordinii internaționa-
le. În al doilea rând,  țările europene sunt aliații  SUA, care au intervenit în Irak 
în anul 2003, au participat la operațiunea SUA în Afganistan în anii 2001-2014, 
iar la etapa actuală conduc coaliția în lupta cu „Statul Islamic”. În al treilea rând, 
statele europene sunt purtătorii ideologiei liberal-democratice, spre distruge-
rea căreia tind islamiștii.

Terorismul internațional modern este un fenomen centrat pe religie, adică se 
bazează pe ideologia religioasă. Acest fenomen transnațional complex, la etapa 
actuală diferă în termeni tactici și strategici de versiunile anterioare (Al-Qaeda, 
Taliban) ale terorismului. Terorismul modern reprezentat prin ISIS din punctul 
de vedere al strategiei, tacticii, utilizării progreselor tehnologice moderne și al 
impactului de amploare poate fi numit un model „îmbunătățit” al formelor ante-
rioare de terorism [5, p. 10]. Anume ISIS a devenit în ultimii ani „trendsetter-ul 
terorismului” în Europa. Deși în perioada anilor 2014-2017, doar în 8% de cazuri 
de realizare a actelor de terorism executanții au acționat conform instrucțiuni-
lor directe primite de la conducerea Statului Islamic;  celelalte 66% din cazuri, 
atacurile au fost efectuate de teroriști care au acționat independent, dar într-o 
oarecare măsură erau legați de ISIS sau de alte grupuri jihadiste [10, p. 94].
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Terorismul actual – este un terorism de tip nou care s-a adaptat iscusit și 
cu succes la realitatea schimbătoare într-o gamă largă de aspecte, bazându-se, 
evident, pe experiența generației anterioare. Acest fapt explică succesul tero-
riștilor la etapa actuală și, în mod corespunzător, gradul pericolului impus de 
terorism nu numai pentru securitatea statului, securitatea regională și globală, 
ci și pentru întregul sistem de organizare politică a lumii.

Dacă la hotarul secolelor XIX și XX teroriștii acționau prin intermediul me-
todei terorii individuale, omorând oameni politici și de stat, atunci ținta atacu-
rilor teroriste contemporane devin tot mai des persoanele pașnice. Teroriștii 
actuali tot mai des demonstrează dispreț față de securitatea și viața oamenilor. 
Pe 11 septembrie 2001, la New York, mii de oameni nevinovați au căzut victime 
ale unui atac terorist. Pe 1 septembrie 2004, la Beslan, teroriștii au luat ostatici 
peste 1.100 de oameni, inclusiv copii. Chiar dacă majoritatea ostaticilor asaltu-
lui au fost eliberați, totuși ca urmare a atacului terorist 334 de persoane au fost 
omorâte, printre care se numări 186 de copii, iar numărul de răniți a depățit 
800 de persoane [6, p. 9].

Aceste evenimente cumplite demonstrează că problema luptei împotriva 
terorismului internațional în secolul XXI a devenit crucială atât pentru state 
aparte, cât și pentru comunitatea mondială. În ultimele decenii, statisticile fi-
xează o creștere constantă a numărului de acte teroriste comise în țările euro-
pene. Numărul atacurilor jihadiste din Uniunea Europeană (UE) a crescut de 
la patru cazuri în  anul 2014 până la 17 cazuri în anul 2015; în anul 2015 fiind 
comise 9 astfel de atacuri [9, p. 17]. 

Instabilitatea și conflictele militare din Orientul Apropiat sporesc riscul  
răspândirii terorismului pe întregul continent european, generând fluxuri de 
refugiați din zonele de conflict. În perioada anilor 2015-2017 continentul eu-
ropean a fost ținta unui șir de atacuri teroriste comise de teroriști singuratici 
cu utilizarea automobilelor și a altor mijloace dispuse la îndemână. Anul 2015 
a început și s-a finalizat într-un mod tragic - cu împușcături la Paris, în luna 
ianuarie a avut loc atentatul împotriva revistei satirice „Charlie Hebdo” și asu-
pra unui supermarket evreiesc, în urma căruia au decedat 17 oameni, iar în 
luna noiembrie a aceluiași an islamiștii au omorât 130 de oameni la Paris și în 
suburbiile capitalei franceze. La 22 martie 2016, în urma atacurilor teroriste la 
aeroportul din Bruxelles și stația de metrou „Maelbeek”, au murit 31 de oameni 
și 260 au fost răniți. Pe 14 iulie 2016, un camion a intrat în mulțimea ce se afla 
pe Promenade des Anglais din Nisa (sud-estul Franței) pentru a viziona focuri-
le de artificii cu ocazia Zilei Naționale a Franței. Potrivit martorilor, camionul, 
fără a se opri și fiind condus într-un traseu zigzag,  a mers prin mulțime pe o 
distanță de 2 kilometri a falezei, atacatorul deschizând și focul de armă asupra 
mulțimii. Teroristul a fost lichidat de către forțele polițienești, însă 84 de per-
soane au fost victime ale atacului. În data de 19 decembrie 2016 un camion a 
intrat în mulțimea adunată la târgul de Crăciun din centrul Berlinului. Ca rezul-
tat 12 persoane au decedat, iar alte 48 de persoane au fost internate în spital. 
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Autoritățile Germaniei au declarat că a avut loc un atac terorist și presupusul 
suspect, tunisianul Anis Amri în vârstă de 24 ani, care a condus camionul, a fost 
omorât la Milano într-un schimb de focuri cu poliția, iar teroristul a jurat credință 
grupării teroriste „Statul Islamic”. La 22 martie 2017, la Londra, un infractor a 
intrat cu camionul într-un grup de pietoni, pe podul Westminster, a ajuns până 
la Parlament, unde a fost oprit de poliție. Bărbatul care conducea camionul a în-
junghiat un polițist și a fost împușcat de un alt polițist. În timpul incidentului, 
cel puțin 12 persoane au fost rănite. Răspândirea unei astfel de tactici în rândul 
jihadiștilor a impus autoritățile statelor europene să revadă metodele de luptă 
împotriva terorismului, însă care nu sunt întotdeauna eficiente. Cu toate acestea, 
spre anul 2018 valul de atacuri teroriste a scăzut – experții explică acest fapt prin 
reducerea volumului de propagandă în mediul online a Statului Islamic.

Actele teroriste în anii 2014-2015 de la Paris, Copenhaga și Bruxelles au 
scos în evidență problema combatanților, iar actele teroriste recente au accen-
tuat schimbări semnificative în modus operandi al teroriștilor și nivelul crescut 
de radicalizare a tinerilor europeni. Menționăm, că majoritatea teroriștilor care 
operează în Europa sunt tineri. Autorii atentatelor teroriste efectuate de sus-
ținătorii ideilor jihadiste sunt cetățeni ai statelor europene, născuți în Europa 
și crescuți în familiile imigranților musulmani. În majoritatea cazurilor, aceștia 
sunt reprezentanți ai celei de-a doua sau a treia generație de imigranți, deși 
există printre aceștia imigranți din prima generație. Existența participanților 
foarte tineri în astfel de grupări teroriste este deosebit de izbitoare. Practic o 
treime din toți cei arestați în anul 2016 sub suspiciunea desfășurării activități 
teroriste (291 din 1002) sunt persoane cu vârsta sub 25 de ani. De asemenea, 
crește rolul femeilor și copiilor în rândul teroriștilor jihadisti: un sfert (26%) 
dintre cei arestați în anul 2016 au fost femei (comparativ cu 18% în anul 2015). 

În acest context, menționăm că numărul musulmanilor europeni (inclusiv 
din cauza imigrării) este în creștere. Conform unor estimări, populația musul-
mană din Europa de Nord, de Vest și de Sud în perioada anilor 2010-2030 poate 
crește cu aproximativ 50%, de la 25 la 37 de milioane de oameni, ceea ce la rân-
dul său trezește temeri că recruții jihadiști pot folosi în scopuri proprii repre-
zentanții comunității de migranți, implicându-i în rețele teroriste, insuflându-le 
idei extremiste, și îndemnându-i la comiterea unor acte de violență solitare [10, 
p. 95]. În plus, există pericolul ca sub pretextul solicitării de azil, în Europa să 
pătrundă extremiști cu experiență de participare în operațiuni militare de par-
tea grupărilor teroriste din Orientul Mijlociu.

Fenomenul militanților străini devine o problemă majoră și un subiect de 
îngrijorare pentru serviciile speciale ale statelor membre ale UE. Originarii din 
țările europene continuă să participe la activitățile organizațiilor teroriste din 
zonele de conflict, urmează o pregătire corespunzătoare, iar la întoarcere ei 
reprezintă o amenințare potențială și tot mai mult o amenințare reală pentru 
securitate. Participarea europenilor la acțiunile militare din Siria, Irak și Libia 
a luat proporții fără precedent, la fel ca și răspândirea rețelelor de recrutare a 
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viitorilor jihadiști. Potrivit cercetătorilor, între 3.000 și 5.000 de combatanți 
din țările UE au luat parte la acțiunile militare din Siria și Irak [4, p.122], cei 
mai mulți din Franța (1.500 de persoane), Germania (800), Belgia (550), Sue-
dia (300), Austria (300), Olanda (250) și Danemarca (130). Aproximativ 30% 
dintre aceștia se întorc în Europa și deși numărul „călătorilor jihadiști” scade 
în fiecare an, acest fapt nu diminuează amenințarea șederii și activității lor în 
țările UE [9, p. 19].

Astfel, Germania din an în an continuă să fie una dintre principalele țări din 
Europa care este amenințată de terorism. Potrivit autorităților germane, apro-
ximativ 800 de cetățeni germani se regăsesc printre luptătorii Statului Islamic. 
În prezent, pe câmpul de luptă au murit  - 120 de oameni, pe când 250 de per-
soane s-au întors în Germania. Autoritățile germane au întreprins un șir de mă-
suri pentru a limita activitatea teroristă în țară [8, p. 89]. 

Conform constatărilor autorităților belgiene, în anul 2015, 272 de belgieni 
au luptat de partea Statului Islamic, aproximativ 80 de persoane au murit pe 
câmpul de luptă, iar 134 de militanți belgieni s-au întors în țară, ceea ce repre-
zintă o amenințare teroristă gravă. În  anul 2015, autoritățile de drept belgiene 
au deschis 275 de cauze penale. Printre suspecți au fost identificate 15 persoa-
ne care îndemnau tineretul să participe la ostilitățile din Siria. Totodată 46 de 
membri ai organizației extremiste Salafist au fost condamnați pentru recruta-
rea potențialilor teroriști pentru a lupta în Siria și Irak. 

Austria, care a fost mereu percepută ca o țară lipsită de terorism, a descoperit 
că în țară are loc radicalizarea cetățenilor islamici băștinași și că numărul extre-
miștilor din țară este în creștere. În anul 2015 s-a constatat că 260 de cetățeni 
austrieci luptă de partea Statului Islamic în Siria și Irak (conform datelor neofici-
ale acest număr ar putea atinge cifra de 1000 de persoane), iar familiile acestora 
continuă să trăiască în Austria. În luptele din Siria au fost omorâți 40 de luptători 
austrieci ai Statului Islamic. Aproximativ 70 de austrieci s-au întors în Austria, 
restul au continuat ostilitățile cu suportul noilor sosiți din Austria. Forțele de or-
dine austriece au deschis proceduri penale împotriva a 192 de suspecți pentru 
activitate teroristă. Austria a adoptat o nouă lege care reglementează multe as-
pecte ce țin de cetățenii care profesează islamul, precum și restricționează finan-
țarea străină a activităților imamilor și moscheilor [8, p. 90].

Atacurile teroriste de la Copenhaga din 14-15 februarie 2015 au confirmat 
temerile că Danemarca este, de asemenea, ținta atacurilor teroriste. S-a con-
statat că 125 de cetățeni danezi au luat parte la ostilitățile din Siria și Irak din 
partea Statului Islamic. Danemarca a luat o serie de măsuri preventive, educa-
ționale și de aplicare a legii.

Un număr semnificativ, aproximativ 300 de luptători ai așa-numitului Stat 
Islamic, provin din Bosnia și Herțegovina. În anul 2015 în Bosnia și Herțegovi-
na au fost comise două atentate teroriste.

Norvegia consideră terorismul islamic drept amenințarea principală la 
adresa securității țării. În anul 2014 patru norvegieni au fost condamnați pen-
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tru susținerea Statului Islamic. Aproximativ 80 de cetățeni norvegieni au plecat 
în Siria pentru a lupta de partea așa-numitului Stat Islamic. Tot în Oslo a fost 
identificată o organizație pentru recrutarea voluntarilor pentru Statul Islamic.

Menționăm că încă în decembrie 2015, Comisia Europeană a prezentat o 
nouă directivă privind lupta împotriva terorismului ca parte a punerii în apli-
care a recomandărilor ONU – să consolideze eforturile contra-terorismului, în 
special prin includerea dispozițiilor privind fenomenul „combatanților străini”. 
Comisia propune incriminarea mai multor acțiuni: călătoriile cetățenilor UE în 
taberele de antrenare a teroriștilor, sprijinul financiar și logistic pentru astfel 
de călătorii, precum și orice încurajare de a se alătura organizațiilor teroriste. 
Negocierile interinstituționale au progresat foarte lent din motive obiective. 
Unele state membre (Suedia, Germania, Slovacia) s-au opus incriminării călăto-
riilor cetățenilor UE, chiar și recunoscuți ca potențiali teroriști, întrucât aceasta  
era contrară principiilor constituțiilor lor. De asemenea, au existat disensiuni 
între Parlamentul European și Consiliul UE în ceea ce privește atât modalitățile 
de schimb de informații între țările UE, cât și drepturile victimelor teroriștilor. 
Totuși, la 11 martie 2016, Consiliul UE a ajuns la un acord politic cu privire la 
această Directivă antiteroristă și, la 7 martie 2017, Consiliul UE a aprobat textul 
directivei, care a înlocuit decizia-cadru adoptată în anul 2002. Noile reguli, con-
cepute pentru a consolida și extinde legislația actuală, prevăd urmărirea penală 
a persoanelor care:
• pleacă în zonele de conflict armat pentru a participa la acte teroriste sau se 

întorc în Europa pentru a se alătura unui grup terorist și a pregăti atacuri 
teroriste;

• organizează astfel de călătorii, oferă suport logistic - achiziționează bilete, 
închiriază locuințe;

• se antrenează pentru a efectua atacuri teroriste, realizează așa gen de an-
trenamente, produc dispozitive explozive, folosesc arme de foc și substanțe 
periculoase;

• furnizează și colectează fonduri pentru suportul grupărilor teroriste.
Directiva consolidează, de asemenea, legislația actuală privind protecția 

drepturilor victimelor atacurilor teroriste, include o listă de măsuri pentru sa-
tisfacerea nevoilor victimelor cum ar fi dreptul de a primi asistență medicală și 
psihologică, consultații legale și practice în vederea obținerii unei compensații 
materiale [9, p.18].

La 25 aprilie 2017 Consiliul a adoptat o directivă privind controlul achi-
ziționării și deținerii de arme. Directiva urmărește să îmbunătățească legis-
lația existentă în urma recentelor atacuri teroriste din Europe, care cuprinde 
măsuri menite să consolideze trasabilitatea armelor de foc și să prevină reacti-
varea sau conversia armelor de foc. De asemenea, în directivă există reguli mai 
stricte pentru achiziționarea și deținerea celor mai periculoase arme de foc [1].

În noiembrie 2018 Consiliul a adoptat trei regulamente noi privind utiliza-
rea Sistemului de informații Schengen:



343

• în domeniul cooperării polițienești și judiciare în materie penală;
• în domeniul verificărilor la frontieră;
• pentru returnarea resortisanților țărilor terțe aflați în situație de ședere ilegală.

Europolul va putea să acceseze toate categoriile de date din Sistemul de 
informații Schengen și să facă schimb de informații suplimentare cu birouri-
le SIRENE din statele membre. În plus, statele membre trebuie să informeze 
Europolul despre toate rezultatele pozitive în cazul în care o persoană este că-
utată în legătură cu o infracțiune de terorism. Acest lucru va permite Centru-
lui european de combatere a terorismului din cadrul Europolului să verifice 
dacă există informații relevante suplimentare disponibile în bazele de date ale 
Europolului. Pentru scopurile prevăzute în mandatul său, Agenția Europeană 
pentru Poliția de Frontieră și Garda de Coastă va avea, de asemenea, acces 
la categoriile de semnalări din Sistemului de informații Schengen [2].   

În Europa teroriștii tind să radicalizeze societatea și în acest sens, într-un 
mod deosebit se lucrează cu tineretul, care este implicat activ în atacurile te-
roriste. Teroriștii sunt interesați să atragă noi combatanți de partea așa-nu-
mitului Stat Islamic. Membrii organizațiilor teroriste utilizează internetul și 
rețelele sociale pentru a răspândi propaganda și diverse tipuri de informații 
de interes. Teroriștii sunt activi pe multe platforme sociale și folosesc un nu-
măr mare de profiluri. La sfârșitul anului 2016, Comisia Europeană a prezentat 
primele rezultate ale aplicării Codului de conduită, care prevede obligația com-
paniilor de internet (Facebook, Google, Twitter, Microsoft) de a lupta împotriva 
conținutului care promovează opiniile radicale și ura. În conformitate cu codul 
dat, furnizorul de Internet trebuie să raporteze descoperirea conținutului re-
spectiv în termen de 24 de ore. Cu toate acestea, datele publicate indică faptul 
că companiile respectă această regulă doar în 40% din cazuri. Experimentul 
a implicat 12 ONG-uri, care au ajuns la concluzia că majoritatea notificărilor 
afectează Facebook (270 de cazuri), Twitter (163 de cazuri) și Youtube (123 de 
cazuri) și sunt îndreptate împotriva islamofobiei și antisemitismului. După no-
tificări, conținutul corespunzător a fost șters de pe Facebook în 28% din cazuri, 
de pe Twitter - în 19,1% și de pe YouTube - în 48,5% [30, p.19]. În septembrie 
2018, Comisia a propus noi norme menite să oprească răspândirea conținu-
tului online cu caracter terorist. Măsurile includ, printre altele, un termen-limi-
tă de o oră pentru eliminarea conținutului în urma unui ordin de îndepărtare 
din partea autorităților naționale competente.

În perspectiva apropiată Europa se va confrunta din nou cu acte teroriste 
violente, totodată păstrându-se, în acest context, tendința de întâietate a extre-
miștilor islamiști care acționează sub drapelul „jihadului global”.

Expertul norvegian în domeniul terorismului, T. Hegghammer a identificat 
patru tendințe care vor determina posibilitatea creșterii frecvenței conspira-
țiilor teroriste ale „jihadiștilor” în Europa în următorul deceniu: 1) creșterea 
preconizată a numărului de tineri musulmani ineficienți din punct de vedere 
economic; 2) creșterea preconizată a numărului de angajatori jihadiști (adică 
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a organizatorilor de rețele teroriste și conspirații); 3) conflictul continuu în lu-
mea musulmană care răsună în Europa prin intermediul actelor teroriste; 4) 
păstrarea libertății de acțiune pentru actorii clandestini din Internet [10, p.98].

Analiza potențialelor provocări și amenințări pentru societatea europeană 
sugerează că alături de criza migrației, radicalizarea politică a societății, epi-
demia coronavirusului, terorismul va rămâne principala amenințare în ascen-
dență pentru securitatea țărilor europene. Potrivit multor experți, creșterea 
radicalismului islamic în Europa, intensificarea sentimentului de frică față de 
acesta în comunitățile europene creează premise serioase pentru implementa-
rea cu succes a planurilor organizațiilor teroriste.
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Ensuring national security in all areas of state activity is one of the imperatives of its 
existence as a sovereign and independent state with regards to other nation-states in the 
world of politics. Interests and national security goals are the foundation from which action 
paths should be drawn. These are the ways of ensuring national security with consideration 
to the dynamic and complex international security landscape. 

However, the directions of actions are subsumed under the obligation to prevent, to 
combat, and to answer, in a credible manner, based on the constitutional principle of the 
unitary coordination, to current potential threats, risks, and vulnerabilities of the Republic of 
Moldova, or those that it may face in the future. 

Some avenues for action and modalities to ensure a high degree of national security to the 
Republic of Moldova include:

- Strengthening strategic credibility through policy continuity and predictability, both 
internally and externally. 

- Strengthening strategic credibility is based on ensuring the consolidation of the 
capabilities to defend the nation-state, maintain public order within it, and ensure all other 
security aspects at the national level. 

- Providing an adapted legal framework, both for unitary coordination of activities 
regarding national defense and national security, but also for the organization and functioning 
of institutions with responsibilities in the area of solving the Transnistrian conflict, which is a 
source of risk and instability. Furthermore, the conflict is an active ongoing source of security 
challenges, tension for citizens, and destabilization of the socio-economic and political 
situation in the Republic of Moldova. 

- The existence of an unsettled military conflict in RM, together with the illegal presence of 
foreign troops on its territory, seriously affects the democratic establishment and threatens 
the existence of the Republic of Moldova as a viable state.

Keywords: national security, international cooperation, strategic objectives, the security 
policy, The European Neighbourhood Policy, Eastern Partnership, Transnistrian conflict, 
foreign troops, separatism, threat, risk, instability, security sector reform.  

Considerații generale în materie de securitate. Consolidarea proceselor 
democratice, ridicarea nivelului de trai, promovarea coeziunii sociale și coor-
donarea intereselor fundamentale ale statului și societății nu pot fi realizate în 
afara unui cadru adecvat de securitate. Se consideră pe bună dreptate că obiec-
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tivul esențial al politicii de securitate și al activității instituțiilor din sectorul 
vizat nu constă în oferirea unui sentiment abstract de securitate, ci în crearea 
și menținerea unor condiții favorabile pentru dezvoltarea economică, socială, 
politică și culturală a țării. 

Din acest motiv asigurarea securității naționale este scopul central urmărit 
de orice stat atât în realizarea politicii interne, cît și a celei externe. Securita-
tea națională a Republicii Moldova reprezintă starea națiunii, fundamentată pe 
legalitate și stabilitate socio-politică, exprimată prin ordinea de drept și exer-
citarea neîngrădită a drepturilor și libertăților cetățenești, manifestare deplină 
a libertății de decizie și de acțiune a atributelor fundamentale a statului. 

Securitatea are un caracter comprehensiv, care include minimul cinci dimensiuni:
- securitatea militară; 
- securitatea politică; 
- securitatea economică și energetică;-
securitatea socială; 
- securitatea ecologică/de mediu.
Analizînd izvoarele teoretice în domeniu am constatat că teoreticienii dau un 

înțeles pluri semantic acestei noțiuni. În opinia lui Wolfers A., securitatea în sens 
obiectiv se referă la absența amenințărilor la adresa unor valori dobîndite și în 
sens subiectiv la absența temeiurilor că aceste valori vor fi supuse unori atacuri. 

Expertul Bellany T. consideră securitatea în sine o relativă absență a războ-
iului, combinată cu o relativă convingere că niciun război care ar putea avea loc 
nu s-ar termina cu înfrîngere [4, p. 9]. Constatăm că ambele definiții analizează 
cu preponderență o singură parte a securității, anume cea militară, iar celorlalte 
sectoare fiindu-le acordată o importanță mai mică sau chiar de loc.  Analiza se-
curității implică o tipologizare de la cel mai inferior nivel spre cel mai complex. 

Primul nivel va fi securitatea națională, prin care înțelegem posibilitatea ga-
rantării integrității teritoriale, a independenței statului și crearea condițiilor de 
dezvoltare socială prin mecanismele politicii internă și externă ale statului. Al 
doilea nivel este securitatea regional / zonală, care presupune crearea unui sis-
tem de securitate într-un spațiu geografic bine definit de limite geografice, cu 
scopul convențuirii pașnice a statelor din această regiune prin asigurarea unei 
securități collective [2, p. 19]. Al treilea nivel de analiză este securitatea inter-
națională, care prevede asigurarea securității tuturor membrilor comunității 
internaționale prin excluderea riscurilor și amenințărilor cu caracter global, fi-
ind posibilă prin aplicarea sistemului colectiv de securitate, prin recunoașterea 
principiului de nerecurgere la forță, prin lupta colectivă împotriva riscurilor 
securității internaționale. 

Recunoscînd suveranitatea celorlalți, se obligă pe viitor în relațiile dintre 
subiecți să se conducă de baza normativă și regulile recunoscute la nivel inter-
național [2, p. 180-183]. 

Este evident că între aceste trei nivele există o legătură foarte strînsă, iată de 
ce, în analiza unuia din nivele trebuie să luăm în calcul procesele care se petrec 
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și în celelalte două nivele. Securitatea unui stat nu poate fi analizată separat de 
securitatea regiunii geografice unde el se află și securitatea internațională în an-
samblu. Dacă am analiza efectele globalizării asupra securității naționale și rede-
finirea metodelor de asigurare ale acesteia în noile condiții geopolitice, trebuie să 
constatăm că au suferit schimbări semnificative sub influența procesului dat, în 
primul rînd aceasta se răsfrînge asupra suveranității statului și libertății de acțiu-
ne pe plan extern, prin predarea unor prerogative naționale structurilor suprana-
ționale ca UE sau organizații internaționale ca ONU, NATO sau OMC. Securitatea 
regională urmează a fi asigurată prin luarea în considerare a tendințelor generale 
ale procesului de globalizare pe dimensiunea securității. În același timp, trebuie 
să constatăm că toate dimensiunele globalizării sunt foarte interdependente, iar 
securitatea zonală nu poate fi asigurată fără a ține cont de problemele economice 
din acestă regiune și din sistemul economic internațional în ansamblu. 

Sfîrșitul secolului 20 și începutul secolului 21 sînt caracterizate, în cea mai 
mare parte, prin transformări profunde ale mediului de securitate și prin apari-
ția unor provocări și riscuri noi la adresa statelor și societăților. Astfel, influen-
ța securității internationale este în creștere asupra celei naționale, nici un stat 
nu-și poate asigura propria securitate fără a cunoaște amenințările și vulnera-
bilitățile mediului internațional [4, p. 287-290]. 

Instabilitatea politică, conflictele regionale, separatismul, tulburările socia-
le, terorismul, crimele transfrontaliere, proliferarea armelor convenționale și 
neconvenționale, dependența unilaterală de resursele energetice externe, miș-
cările migratorii masive, cataclismele naturale reprezintă amenințări contem-
porane la adresa securității naționale și internaționale. 

Actualitatea studiului de față rezultă din necesitatea de a cerceta noile trans-
formări geopolitice regionale, dar și naționale cu impact asupra sectorului de 
securitate națională a Republicii Moldova, precum și a prezenta noile oportuni-
tăți și soluții pentru diminuarea insecurității în sectoarele-cheie. 

Tin să remarc că extinderea NATO și a UE din anii 2004 și 2007 spre Estul 
continentului european, războiul din Ucraina izbucnit în 2014, criza refugiați-
lor din Uniunea Europeană acutizată în 2015-16, criza politică, socială, financi-
ar-bancară actuală din Republica Moldova creează premisele necesare pentru 
reconsiderarea politicii în domeniul securității naționale. 

Evoluțiile sociale, economice, politice și militare ce au loc pe plan național, regi-
onal și global au o influență profundă asuprea nivelului de securitate și bunăstare 
a cetățenilor. Aceste metamorfoze influențează sectorul de securitate național al 
Republicii Moldova, astfel încât instituțiile din sectorul de securitate trebuie să re-
acționeze rapid pentru a contracara prompt riscurile și amenințările. Obiectivele 
interne și externe nu vor putea fi atinse la amplitudinea dorită în absența unui pro-
iect de țară pe termen lung, asumat de întreaga clasă politică, proiect apt să atragă 
consensul național, în acord cu interesele naționale de securitate.

În acest context, recentele abordări și culegerea de față vine în susținerea 
instituțiilor publice din țară cu un suport teoretico-metodologic care propune 
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unele viziuni și recomandări de redresare a situației critice în mai multe sec-
toare-cheie. Reprezentând un subiect intens discutat și controversat, în cadrul 
acestui studiu securitatea este redefinită dintr-un punct de vedere comprehen-
siv, care vizează două dimensiuni esențiale: obiectivă, care se referă la existența 
fizică a unor amenințări/ vulnerabilități, și subiectivă, ce se referă la percepția 
autorităților publice cu privire la prezența sau absența amenințărilor, riscurilor 
și vulnerabilităților la adresa supraviețuirii și dezvoltării statului și societății. 
În ultimii ani autorii autohtoni au elaborate un șir de studii referitoare la secu-
ritatea națională a Republicii Moldova în ansamblul instituțional și funcțional. 

Sunt studiate unele aspecte ale sistemului instituțional național, evidențiin-
du-se acele reforme normative și structurale necesare pentru racordarea aces-
tuia la cerințele și standardele comunitare. 

În acest sens au fost identificate izvoarele de insecuritate cu care se confrun-
tă în prezent Republica Moldova, proveniența acestora, caracteristicile și posi-
bilitatea de prevenire, diminuare și combatere. Colaborarea internațională prin 
intermediul instrumentelor multilaterale este un mecanism sigur de prevenire, 
stopare, combatere și pedepsire a persoanelor și structurilor care încalcă prin-
cipiile și normele internaționale, destinate garantării stabilității internaționale.

Cooperarea este abordată ca o cale optimală de soluționare a problemelor inter-
ne, astfel încît autorii propun diversificarea și intensificarea activității politico-diplo-
matice a Republicii Moldova în cadrul organizațiilor internaționale [6, p. 67- 119].

Aspecte metodologice în elaborarea politicilor publice de securitate, proble-
matica securității umane, răspunderea penală pentru acțiuni contra securității 
naționale, impactul crizei financiar-bancare, securizarea frontierelor de stat,  
drepturile omului în regiunea transnistreană, perspectiva gender în sectorul de 
securitate și apărare sunt subiectele centrale care necesită abordare sistemică.

Amenințări, riscuri și vulnerabilități la adresa securității naționale. În 
mod tradițional, amenințările, riscurile și vulnerabilitățile la adresa apărării și 
securității sunt evaluate prin prisma unor concepte militare, însă mediul actual 
de securitate necesită o abordare extinsă, în care să se regăsească, pe lângă 
elementele de natură securitară, și cele de natură economică, socială, politică, 
tehnologică și de mediu.

Drept urmare a unei analize a contextului strategic și situației din țară au fost 
identificate o serie de riscuri la adresa securității naționale – sărăcia, subdez-
voltarea economică și dependența energetică; conflictul transnistrean, apariția 
unor tensiuni sau conflict de ordin militar și coerciția externă; factorul crimi-
nogen și corupția; problema demografică și sănătatea populației; calamitățile 
naturale, poluarea mediului și accidentele tehnogene; risc la adresa securității 
informaționale; instabilitatea sistemului financiar/bancar. (exemple elocvente 
–  în acești 30 ani avem o clasa politică și societatea – puternic dezmembrată, 
instabilitatea social-politică, de aici - Furtul miliardului, Operațiunea ,,Landro-
mat,, de către  un grup criminal organizat, Contrabanda în proporții mari, etc.).

De asemenea, securitatea Republicii Moldova este afectată de o serie de ame-
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nințări care pot degenera în riscuri în cazul ignorării și/sau gestionării inadec-
vate a acestora – insecuritatea societală (tabagismul, alcoolismul, narcomania, 
etc.); disensiuni interetnice și interconfesionale; instabilitatea politică; capacități 
reduse de securizare a frontierei de stat, în particular lipsa controlului asupra 
segmentului transnistrean al acesteia; insecuritatea alimentară; terorismul; in-
fluența crizelor economice și financiare, inclusiv externe [12, p.4,8, - 19]. 

Securitatea națională − este realizarea în practică a unei strategii deliberate, 
care asigură oamenilor o dezvoltare socială stabilă și o viață onorabilă în con-
dițiile stabilității și securității, prin contracararea în timp util și eficientă, dar și 
neutralizarea amenințărilor și riscurilor. 

Din perspectivă internă, a-și menționa doar câteva obiective naționale de 
securitate, care vizează:

- consolidarea capacității naționale de apărare menită să asigure integritatea teri-
torială, suveranitatea și independența R. Moldova, precum și securitatea poporului;

- promovarea și asigurarea exercitării neîngrădite a drepturilor și libertăți-
lor fundamentale;

- buna funcționare a justiției și asigurarea ordinii de drept;
- înlăturarea deficiențelor care afectează buna guvernanță, întărirea capa-

cității administrative, protejarea procesului decizional față de influențe și/sau 
acțiuni nelegitime sau netransparente;

- asigurarea eficienței sistemelor naționale de prevenire și gestionare a situ-
ațiilor de criză, interne și externe, militare sau de natură civilă.

Procesul de evaluare și de analiză a amenințărilor și a riscurilor cu impact 
asupra securității naționale constituie elementul esențial în activitatea autori-
tăților publice și a instituțiilor competente, ceea ce determină politica statului 
în domeniul securității naționale. 

Totodată, acest proces creează condițiile necesare planificării pe termen 
scurt, de către executiv, a acțiunilor coordonate, care urmează a fi întreprinse 
în domeniile respective de către instituțiile guvernamentale. Definirea terme-
nului de securitate și a altor noțiuni din același cîmp semantic, ne va permite 
identificarea și combaterea mai eficientă a riscurilor și amenințărilor existente. 

Securitatea pe lîngă aspectele de fenomen are și dimensiunea instituțională - tota-
litatea organelor de stat care au sarcina să apere sistemul social-economic și politic.

Se consideră că baza securității naționale este supraviețuirea fizică a so-
cietății, păstrarea suveranității și integrității teritoriale a țării, nivelul înalt al 
potențialului în fața pericolelor și amenințărilor, atît externe, cît și interne, asi-
gurarea pentru cetățeni a condițiilor necesare pentru o viața normală, dar și 
pentru dezvoltare.

În pofida reducerii semnificative a amenințării conflictului armat de propor-
ții în partea de sud-est a Europei, Republica Moldova continuă să se confrunte 
cu amenințări de natură militară, care vin, în primul rînd, din partea formațiu-
nilor militare ale regimului separatist de la Tiraspol, precum și a politicii agre-
sive anticonstituționale duse de liderii săi. 
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În prezent, efectivul Armatei Naționale reprezintă cîteva mii de oameni, ceea 
ce evident nu este suficient pentru a garanta securitatea națională [5, p. 63-65]. 
Principala vulnerabilitate la acest capitol pentru Moldova este existența unui re-
gim secesionist în partea de est a țării și prin aceasta incapacitatea statului de a 
controla întregul său teritoriu ceea ce duce la insecuritate, atît pentru Republica 
Moldova, cît și pentru întreaga regiune a Europei de Est.  Aceste amenințări se 
amplifică, din cauza eficienței scăzute a mecanismului internațional multilateral 
de rezolvare a acestui conflict militar, precum și din cauza lipsei unui control efi-
cient al liderilor separatiști din partea comunității internaționale.

Procesul îndelungat de reformare al organizației militare, finanțarea insu-
ficientă a apărării naționale și imperfecțiunea cadrului juridic mențin la nivel 
scăzut instruirea operativă și pregătirea militară a Forțelor Armate, ceea ce 
duce la scăderea nivelului securității militare în totalitatea sa.

Problemele existente în procesul de negocieri pentru soluționarea problemei 
transnistrene. Consecințele politico-juridice, riscurile și insecuritatea regională.

La 21 iulie 2020, se împlinesc 28 ani de la semnarea Acordului moldo-rus din 
1992 de încetare a focului la Nistru. Documentul este denumit oficial „“Convenţia 
cu privire la principiile de reglementare paşnică a conflictului armat din regiunea 
transnistreană a Republicii Moldova” şi a fost semnat la Moscova în prezenţa lider-
ilor transnistreni – toţi cetăţeni ai Federaţiei Ruse. Acordul prevedea încetarea im-
ediată a focului, crearea unei ,,zone de securitate”, constituirea unor forţe de menţi-
nere a păcii din militari ai Rusiei, ai Republicii Moldova şi ai regiunii separatiste. 
Primul preşedinte al Republicii Moldova, Mircea Snegur, susţine că prin semnarea 
acestui document, Federaţia Rusă şi-a recunoscut calitatea de stat agresor. 

Ulterior, la 22 octombrie 2002, Ghennadi Selezniov, preşedintele Dumei de 
Stat a Federației Ruse a declarat în cadrul ședinței Parlamentului R. Moldova, 
„Rusia a fost nevoită să declanşeze războiul din Transnistria ca  să  oprească  un-
irea   Moldovei   cu    România”. 

Totodată, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a hotărât că Rusia poar-
tă răspundere pentru starea de lucruri din Transnistria, deoarece a înarmat 
şi sprijinit militar, politic, economic şi financiar regimul separatist condus de 
cetăţeni ruşi, iar prin semnarea, cu Republica Moldova, la 21 iulie 1992, a Acor-
dului privind principiile reglementării paşnice a conflictului armat din zona 
nistreană a Republicii Moldova, Rusia s-a identificat drept parte în conflict, şi 
nu ca  mediator sau garant, urmărind scopul de a păstra cu orice preţ Republica 
Moldova ca satelit în orbita intereselor străine [21, p.124-319].

 Este de menționat că, făcând primul, cel mai greu, dar și cel mai hotărât salt 
din imperiul sovietic, totalitarismul comunist și dictatura unui partid - spre un 
stat al dreptului și democrației, Republica Moldova a fost afectată de flagelul 
separatismului agresiv din regiunea transnistreană și s-a confruntat cu o rezis-
tență înverșunată din partea nomenclaturii partinice și liderilor șovini ai com-
plexului industrial – militar.

Cercurile politice proimperiale sovietice, în frunte cu A. Lukianov, președin-
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tele Sovetului Suprem a URSS (20 mape cu documente privind implicarea și rolul 
organizatoric al acestuia a fost sustrase de către anchetatorul PG a RM P. Lutenco 
din biroul lui A. Lukianov) de comun cu forțele conservatoare și revanșarde din 
această zonă a țării, pentru a-și păstra statutul privilegiat și sub masca luptei 
pentru păstrarea URSS, au organizat o lovitură de stat, uzurpând puterea la 
nivel regional și creând, cu ajutorul armatei a 14-a, toate condițiile pentru apa-
riția nerecunoscutei republici moldovenești nistrene.

Clarificarea  tertipurilor si cauzelor obscure, care ne țin în această stare de 
suspans și impiedică dezvoltarea țării, precum și identificarea căilor și mijloa-
celor adecvate de reglementare a conflictului transnistrean trebuie să porneas-
că de la înțelegerea corectă a originii acestuia. 

Astfel, este necesar de reținut faptul că scenariul conflictului transnistrean 
a fost elaborat și promovat de către cercurile politice de la Moscova cu scopul 
de a menține cu orice preț Republica Moldova în sfera de influență a Federației 
Ruse. Există multe probe plauzibile care demonstrează elocvent faptul cum 
Rusia contemporană, ghidându-se de vechiul principiu imperial devide et im-
pera, a inspirat, a stimulat și a folosit cu abilitate focarele de conflicte de pe 
teritoriile republicilor „rebele” pentru ași menține controlul efectiv asupra 
acestora, contracarând, totodată, aspirațiile lor firești de suveranitate, liber-
tate și renaștere națională [16, p. 4-12]. 

Spre exemplu, conflictele inspirate apoi ,,înghețate” de ,,pacificatorii ruși” în 
Abhazia, Osetia de sud, Karabahul de Munte, Transnistria și în deosebi actul mon-
struos de anexare a Crimeei şi destabilizarea celei mai bogate regiuni din Ucrai-
na, demonstrează cu lux de amănunte amestecul conducerii Federaţiei Ruse în 
treburile interne ale altor state prin ocuparea teritoriilor naţionale şi menţinerea 
armatei, organizează cu regularitate a şantajului şi presiunilor politice, blocade-
lor economice şi controlul  spaţiului informaţional, etc [14, p. 23-44].

Conflictul transnistrean este determinat nu atît ca luptă a puterii centrale și a 
regiunilor separatiste de frontieră, ci ca rezultat al aspirațiilor din afară, îndreptate 
spre dezbinarea teritorială a Republicii Moldova, slăbirea suveranității țării, proces 
inițiat, realizat și susținut activ de Rusia, în dorința de a menține în spațiul nou-cre-
atei CSI a rolului  său  dominant în interpretarea sa sovietică  neschimbată.

Deaceea, Federatia Rusa nu vrea să scape aceste ţări din zona sa de influenţă în 
baza unui parteneriat cu UE și pe teritoriul nostru folosește la maximum  Trans-
nistria, ca  instrument  de şantaj şi exercitare a controlului asupra R. Moldova.

În acest context, nu putem să nu amintim şi despre recenta declaraţie a min-
istrului rus de Externe, Lavrov: „Acum, mulţi dintre colegii noştri occidentali 
încearcă să convingă Chişinăul că perspectiva euroatlantică este viitorul acestei 
ţări. Explicaţiile noastre sunt simple, noi nu interzicem nimic, însă realitatea este 
că Transnistria în NATO nu va merge. Şi dacă cineva va încerca să spargă această 
formulă, păstrarea neutralităţii constituţionale, atunci acest lucru va duce la 
schimbarea cardinală a chestiunii transnistrene”.  Mai clar nu se poate spune.  

 Ori anunţul făcut, la fel, în ajunul semnării Acordului de Asociere cu UE a 

http://www.ziare.com/europa/ue/
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Ambasadorului Federaţiei Ruse în Republica Moldova, Farit Muhametşin, pre-
cum că ,,locuitorii din Autonomia Gagauză şi cei din Taraclia vor avea parte de 
o atenţie specială din partea Moscovei” nu constituie o aţiţare a vrajbei, difer-
inţierii şi dezbinării naţionale şi entice, întreptată spre a înjosi onoarea şi dem-
nitatea naţională, acţiuni care nu sunt compatibile cu funcţia de diplomat?  În 
cazul nostru, prin îngheţarea acestui conflict, Rusia a reuşit să împiedice până 
acum orice avânt euroatlantic al Republicii Moldova. 

Drepturile civile și libertățile politice în entitățile separatiste sunt flagrant 
încălcate și subminează potențialul Politicii Europene de Vecinătate și înrău-
tățesc situația drepturilor omului în imediata vecinătate a Uniunii Europene. 

Cauza principală a lipsei de progres în procesul de reglementare a proble-
mei transnistrene o constituie poziția obstrucționistă și intransigentă a lideri-
lor secesioniști de la Tiraspol. 

Spre exemplu, odată cu semnarea Acordului de la Odesa în 1998, s-a decis ca 
zona de securitate să fie demilitarizată, în vederea conformării recomandărilor 
comisarilor europeni, fapt ignorat de autoritățile transnistrene. Nu întâmplă-
tor, din august 1992 până în prezent, partea transnistreană, fiind încurajată din 
exterior, unilateral, contrar Acordului menționat și prevederilor Comisiei Unifi-
cate de Control, a introdus în Zona cu regim sporit de securitate 3 brigăzi de in-
fanterie motorizată, alte unități militare de grăniceri, miliție și kazaci în număr 
de peste 3 mii persoane, în loc de 100 prevăzuți de acordurile semnate anterior. 

Acestea sunt Comenduirile și unitățile militare, pichete de grăniceri, Centre 
de instruire a militarilor, nemaivorbind de circa 30 posturi (puncte de trece-
re) instalate unilateral și ilegal de către autoritățile transnistrene de-a lungul 
râului Nistru, în cadrul cărora sunt antrenați așa numiții grăniceri, vameși și 
angajați ai serviciului migrațional transnistrean. 

Actualmente, se creează impresia că grănicerii transnistreni ar fi superiori 
forțelor de pacificare și că ei decid ce este legal și ce nu în Zona de Securitate, 
fapt abordat de multiple ori de către delegația Chișinăului la ședințele CUC. Pos-
turile date au fost create și activează fără acordul Comisiei Unificate de Control 
și încalcă flagrant prevederile punct. 1 al articolului 5 al Acordului din 1992, 
care ar trebui să asigure lichidarea tuturor impedimentelor privind circulația 
liberă a cetățenilor și mărfurilor.  Existența acestor probleme create de regimul 
secesionist a generat dificultăți serioase pentru punerea în aplicare pe întreg 
teritoriul țării a prevederilor Pactului internațional cu privire la drepturile eco-
nomice, sociale și culturale, precum și ale altor tratate internaționale la care 
Republica Moldova este parte. 

În pofida eforturilor susținute ale autorităților moldovenești, sprijinite de 
comunitatea internațională, îndeosebi de OSCE, UE, Ucraina și SUA, nu au fost 
înregistrate progrese substanțiale în procesul de reglementare a conflictului 
transnistrean. 

Nu putem trece cu vederea problema organizării la comanda din exterior 
a provocărilor frecvente, legate de criza școlilor cu predare în latină, ocuparea 
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forțată a căii ferate și portului din Varnița, precum și a Secției de votare în s. Cor-
jova, blocarea sistemică a  accesului la terenurile agricole a țăranilor din raio-
nul Dubăsari, comiterea multiplelelor actelor de terorism în zona de securitate, 
crearea ilegală  a 30 posturi de control prin care se îngrădește dreptul la libera 
circulație, ba chiar și a diplomaților străini și reprezentanților misiunilor inter-
naționale, reținerea  ilegală permanentă  a polițiștilor care activează în zona de 
securitate,  abordarea nejustificată a problemei activității  organelor constituți-
onale din Bender [9, p.12-64, 112- 219].

Aceste provocări au drept scop  tensionarea și destabilizarea situației în 
zona de securitate pentru a marca hotarul administrativ (granița) cu R. Mol-
dova, cît și a întări și dezvolta infrastructura posturilor create ilegal în Zona de 
securitate – transformându-le în terminale cu toate structurile necesare.  Multe 
neclarități apar datorită prevederilor privind unitățile armatei a 14-a a forțelor 
armate ale Federației Ruse nu prea organic înscrise în conținutul documentului 
(art.4). Incontestabil rămîne faptul stabilirii de către Acord a corelației juridice 
dintre obiectul nemijlocit al înțelegerilor atinse și prezența armatei a 14-a în 
regiunea transnistreană [10, p.6- 119].

Contingentele militare „trilaterale” moldo-ruso-transnistrene introduse în 
zona de conflict în conformitate cu Acordul de „încetare a focului”, semnat la 
Moscova la 21 iulie 1992, trebuie considerate doar convențional drept „forțe de 
menținere a păcii”. 

Apropo, este unicul caz în lume cînd formatul pacificator actual din Zona de 
securitate este constituit din reprezentanții părților anternate în acțiunile de 
luptă de pe Nistru.

De fapt ele nu corespund rigorilor internaționale în materie de pacificare 
general acceptate, precum sunt acordarea mandatului unei organizații interna-
ționale de securitate (ONU, OSCE); imparțialitatea; neimplicarea părților beli-
gerante; asigurarea caracterului multinațional; stabilirea unui termen concret 
etc. Negocierile moldo-ruse desfășurate cu participarea reprezentanților de la 
Tiraspol în vederea stabilirii statutului, modalităților și termenelor de retra-
gere de pe teritoriul Republicii Moldova a formațiunilor militare ruse care au 
succedat fosta Armată a 14-a nu au dat rezultatele scontate. Acordul semnat la 
21 octombrie 1994, după încheierea negocierilor de rigoare, care între altele 
prevedea „sincronizarea” retragerii trupelor ruse cu procesul de reglementa-
re politică a conflictului, a rămas buche moartă din cauza refuzului Federației 
Ruse de a-l pune în vigoare. 

În anii 1996-2001 Chişinăul a făcut o serie de concesii, care i-au subminat 
poziţiile la masa de negocieri. Mă refer mai întâi la semnarea deciziei „despre 
soluţionarea unor probleme apărute în activitatea serviciilor vamale ale Repub-
licii Moldova şi Transnistriei” din 7 februarie 1996, dar şi la declaraţia comună 
şi cele patru protocoale privind armonizarea legislaţiei vamale, garantarea in-
vestiţiilor, stimularea mass-media, semnate în rezultatul a două întâlniri dintre 
Voronin şi Smirnov în 2001. 
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Cel mai controversat document semnat de ambele părţi a fost protocolul 
privind „recunoaşterea reciprocă” a actelor emise pe ambele maluri ale Nis-
trului, inclusiv a „paşapoartelor” transnistrene. Complicaţii şi mai mari în pro-
cesul de reglementare au apărut după întâlnirea lui Voronin şi Smirnov de la 
Moscova, la 18 martie 2009, când, în prezenţa preşedintelui rus Medvedev, ei 
au semnat o declaraţie care dezavantaja serios RM, UE şi SUA, punând pe picior 
de egalitate „Moldova şi Transnistria”.  Respectiv,  Federaţia Rusă a obţinut an-
gajamentul Moldovei de a păstra actualul format de menţinere a păcii până la 
soluţionarea conflictului, ceea ce reprezintă  o doleanţă mai veche a Rusiei de a 
menţine prezenţa militară sub formă de pacificatori ruşi şi trupe paramilitare 
ale regimului din stânga Nistrului, cee ace reprezintă o amenințare vadită a 
securități naționale și regionale [12, p.6-24].

De această situație profită pe deplin Federația Rusia care nu demult într-o ma-
nieră orogantă a anunțat în ce condiții își retrage pacificatorii din Transnistria. 

Astfel, ,,…retragerea pacificatorilor ruși din Transnistria este posibilă doar 
după ce părțile implicate vor înregistra acorduri politice. Operațiunea de pacifi-
care nu reprezintă un subiect de negocieri în formatul 5+2. Mandatul consultări-
lor permanente pe marginea problemelor politice în cadrul procesului de negoci-
eri este stipulat foarte clar și aprobat în principiile și procedurile de desfășurare 
a procesului de negocieri, aprobate acum doi ani la Viena. Atunci nu a fost vorba 
despre niciun fel de operațiune de pacificare”, a declarat reprezentantul special 
al Ministerului rus de Externe pentru problema transnistreană, Serghei Guba-
rev.  În opinia cu totul sfidătoare a  lui Gubarev ,,operațiunea de pacificare de pe 
Nistru este eficientă și ar trebui să fie inclusă în manualele clasice de pacificare”. 

Este de menționat faptul că aflarea trupelor ruse pe teritoriul transnistrean 
a dus nu numai la prejudiciile de ordin politic, economic și ecologic, dar au afec-
tat și statutul de neutralitate pe care Republica Moldova încearcă să-l impună 
pe plan internațional.

Un impact semnificativ asupra procesului de reglementare a diferendului 
transnistrean l-a avut Summit-ul OSCE de la Istanbul din noiembrie 1999. An-
gajamentele asumate de către Federația Rusă în cadrul acestei reuniuni, pre-
cum și al conferinței la nivel înalt a statelor-părți la Tratatul privind forțele ar-
mate convenționale în Europa (FACE), de ași retrage până la sfârșitul anului 
2002 trupele și munițiile de pe teritoriul Republicii Moldova erau de natură, 
în cazul onorării acestora, să producă schimbări cardinale în situația din jurul 
Transnistriei. 

Eforturile întreprinse în vederea soluționării problemei transnistrene nu au 
dat rezultatele scontate și din cauza greșelilor metodologice, de natură tacti-
că și strategică, comise de către autoritățile moldovenești pe parcursul anilor. 
Concesiile unilaterale de principiu făcute de oficialitățile de la Chișinău, în do-
rința de a înfrunta veleitățile liderilor de la Tiraspol și de a-i încuraja pe aceș-
tia să adopte o atitudine constructivă la masa de tratative fără a obține reacții 
reciproce adecvate, au avut un efect invers. În dorința de a impulsiona solu-
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ționarea problemei transnistrene s-a manifestat o flexibilitate impresionantă, 
întreprinse cedări serioase și temerare care, în consecință ne-au vulnerabilizat 
și subminat pozițiile, fiind  concepute, în esență, ca tratate dintre doi subiecți 
egali de drept internațional [16, p.2-11].

Respingând cu desăvârșire ideea compromisului și a reconcilierii, regimul de 
la Tiraspol a profitat din plin de avantajele obținute de pe urma concesiilor, înde-
osebi, de ștampilele vamale și de recunoașterea dreptului de a întreține relații ex-
terne în domeniul comercial-economic, de conceptele de federalizare și de „stat 
comun”, de tratarea ca „parte egală” la negocieri, pentru ași edifica și întări struc-
turile unei entități secesioniste cu ambiții de a fi recunoscute ca stat independent. 
Evident că perpetuarea prezenței militare ruse în regiunea transnistreană și ati-
tudinea părtinitoare a Federației Ruse în calitatea sa de mediator au un impact 
negativ asupra securității naționale și în special a procesului de negocieri vizînd 
soluționarea cît mai grabnică a problemei transnistrene și, implicit, restabilirea 
suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova.

Interesele imuabile ale Federației Ruse de a menține Republica Moldova în 
sfera sa „tradițională” de influență au determinat Moscova să pledeze mai de-
grabă în favoarea „înghețării” conflictului în jurul Transnistriei decât să sprijine 
o soluție de compromis care ar răspunde intereselor tuturor actorilor impli-
cați, în primul rând  ale Republicii Moldova. În perioada examinată partea rusă, 
practic, și-a consolidat poziția în procesul de negocieri în calitate trilaterală: 
„pacificator, mediator și garant” (termenul „stat-garant” va fi „îmbrăcat” în for-
mă oficială un pic mai tîrziu) sau un astfel de participant în trei ipostaze: boxer, 
arbitru și organizator al competițiilor [13, p. 12-42]. 

Totodată, problema principală a conflictului – elaborarea și adoptarea statu-
tului juridic special al regiunii transnistrene (Transnistriei) în baza respectării 
suveranității și integrității teritoriale a țării, continuă să rămână nesoluționată. 
Experiența acumulată de 28 ani în procesul de negocieri, în esență, steril de so-
luționare a problemei transnistrene și caracterul epuizat, lipsit de perspectivă 
a status quo-ului modelat și impus în raioanele de est ale Republicii Moldova, 
clar indică necesitatea readucerii negocierilor în sistemul de coordonate juridi-
ce, adică a dreptului internațional și cel intern al Republicii Moldova. Subiecții 
dreptului internațional implicați în procesul de negocieri nu trebuie să creeze 
dreptul, ci mai degrabă să încerce aplicarea lui.

În cadrul aplicării dreptului va fi posibilă separarea noțiunilor care se utili-
zează în cadrul negocierilor și presupuselor prevederi în reale și false. Politica 
și geopolitica se vor retrage pe planul doi, iar sursele materiale veridice ale 
dreptului vor trece pe prim plan.  

Actualmente asocierea Ucrainei şi a Moldovei la Uniunea Europeană este un 
eveniment prea important pentru ca liderii tiraspoleni să nu realizeze că se in-
tră într-o fază  nouă, în care vechile reguli de joc pe care l-au practicat din anii 
1990 încoace îşi încetează valabilitatea.

 Transformarea internă democratică a țării trebuie să devină adevăr în ulti-



356

mă instanță și să plaseze Chișinăul în categoria partenerilor previzibili, cu care 
se pot crea relații amicale și care trebuie ajutat în realizarea proiectului național. 

Urmare a reformelor instituționale implementate, autoritățile moldovenești 
trebuie treptat să obțină întregul set de instrumente necesare pentru soluțio-
nare problemei transnistrene, iar occidentul „nostrificînd” realizările Moldovei 
să refuze la discuțiile cu Moscova referitoare la Moldova, fără cunoștința ei și 
fără participarea Moldovei. 

Conform afirmaţiei cunoscutului analist politic N. Chirtoacă ,,Rezolvarea con-
flictului transnistrean  este o prioritate incontestabilă a statului moldav şi orice 
guvernare trebuie să îşi asume responsabilitatea plenară, precum şi riscurile 
pentru restabilirea integrităţii teritoriale a ţării. Perspectiva reală de soluţionare 
a problemei transnistrene depinde de eficienţa diplomaţiei moldave, de gradul 
de încredere reciprocă şi cooperare cu partenerii străini, în primul rînd de UE şi 
SUA, de insistenţa, tenacitatea Guvernului în dialogul constructiv cu Ucraina şi 
Federaţia Rusă” [7, p. 12-19].

Impactul prezenței armatei ruse asupra situației generale din regiu-
nea transnistreană. În regiunea transnistreană a Republicii Moldova stațio-
nează două contingente militare rusești. Primul este Grupul Operativ al Tru-
pelor Ruse (GOTR), care protejează depozitele de muniții ce aparțin Federa-
ției Ruse, al doilea contingent de militari participă la misiunea de pacificare. 
Din 2011 statutul GOTR a fost modificat esențial. În rezultatul acestei reforme, 
GOTR a devenit o entitate militară cu statut separat, misiuni speciale, devenind 
o entitate a Districtului Militar „Vest” al Federației Ruse. Având în vedere carac-
terul special (secret și închis) al acestor structuri precum și modul lor de ope-
rare, este evident faptul că nu există nici o posibilitate reală de a măsura cumva 
gradul de respectare a drepturilor militarilor. Totuși, vom încerca să analizăm 
modul în care prezența acestora influențează încălcarea drepturilor omului în 
regiunea transnistreană.

De remarcat că prezența militară rusă influențează decisiv deciziile institu-
țiilor și a grupurilor de persoane, ce nemijlocit conduc structurile locale, adică 
cele ce încalcă drepturile omului în regiunea transnistreană (presupusul con-
trol asupra,, puterilor publice”). 

Un caz, din multiplele comise, despre acțiunile abuzive de confiscare a tere-
nurilor aflate în proprietate unui număr de peste 1600 de oameni din Dubăsari 
a fost examinat în cauza Sandu și alții v. Moldova și Rusia, cererile Nr. 21034/05 
și altele 7, Hotărârea din 17.07.2018. 

Pînă la 1 octombrie 2019, CtEDO a pronunțat peste 28 de hotărâri în pes-
te 56 de cauze transnistrene împotriva Federației Ruse, iar suma prejudiciilor 
acordate de Curte depășește 5,5 milioane Euro [12, p. 7-21].   

Aceste încălcări nu sunt atribuite în mod direct armatei ruse, care stațio-
nează ilegal pe teritoriul Republicii Moldova, însă factorul militar constituie cel 
puțin un element determinant din cele trei care contribuie la încălcarea drep-
turilor omului și împiedică o investigare eficientă a încălcărilor comise în re-
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giunea transnistreană. Or, după cum a menționat și CtEDO, prezența ilegală a 
armatei ruse pe teritoriul Republicii Moldova, reprezintă și o susținere a unei 
administrații care violează în mod deliberat drepturile omului, iar în lipsa unei 
posibilități de a influența starea lucrurilor în domeniul drepturilor omului, în-
treaga responsabilitate pentru violările drepturilor omului îi revine Rusiei ca 
subiect al dreptului international.

În limbajul CtEDO acest tip de control corespunde modelului personal de con-
trol asupra unui teritoriu. Astfel în cauza Al-Skeini v. Marea Britanie, Curtea a 
păstrat atât principii de competență personală, cât și teritorială prin instituirea 
noțiunii de „puteri publice” care au fost exercitate de stat în mod extraterritorial. 

 De asemenea, Curtea a susținut legătura clară stabilită între o persoană și 
guvernul pârât dacă acesta din urmă își exercită competențele în cadrul agen-
ților lor. Deci, prezența militară poate implica exercitarea „puterilor publice”. 
Folosirea ilegală a prezenței militare în regiune are drept scop asigurarea con-
trolului asupra ”puterilor publice”, ce gestionează activitatea instituțiilor din 
subordine, sau cu alte cuvinte ale ”statului paralel”. 

Prin urmare, ne întrebăm dacă există sau nu o subordonare între armata 
rusă și structurile care ar administra și controla Transnistria. Cercetarea ac-
telor publice locale ne permit să afirmăm că o asemenea legătură a existat din 
start și aceasta continuă, existând numeroase circumstanțe ce demonstrează 
afirmația. Ne vom opri însă la cele mai relevante acte și acțiuni. 

Așa dar, la 15 iunie 2016  ,,Sovietul suprem al RMN” a aprobat modificări la 
”Codul penal al RMN”, prin introducerea unei noi componente de infracțiune, 
și anume: „negarea rolului Misiunii de pacificare a Federației Ruse în Trans-
nistria”. Norma respectivă prevede posibilitatea aplicării unei sancțiuni penale 
pentru orice acțiune sau declarație ce exprimă lipsa evidentă de respect față de 
Misiunea de pacificare a Federației Ruse în ”RMN” și care vizează denaturarea 
rolului pozitiv al acestei misiuni sau afectează cumva meritele Federației Ruse 
în menținerea păcii. 

Astfel această normă pe lângă faptul că reprezintă o sfidare a libertății de 
exprimare, impune o singură ideologie. Astfel administrația regiunii recunoaș-
te rolul vital al armatei ruse în crearea și menținerea enclavei separatiste și o 
transformă în ideologie. Situația de fapt relevă existența intereselor Federației 
Ruse, de ordin geopolitic și de securitate proprie, extinderea și menținerea sfe-
rei de influență, plus poziționarea strategică a forțelor sale armate.

 Faptul că Federația Rusă a stat la baza formării entității separatiste nu e un 
secret, însă dacă până în anul 2016 prezența acestor structuri putea fi cel puțin 
discutată, atunci după adoptarea acestor modificări orice afirmație cu caracter 
negativ ar însemna de fapt riscul unor sancțiuni cu caracter penal pentru cei 
aflați în regiunea transnistreană. 

Totodată, devine cel puțin foarte straniu ca pentru un teritoriu, în care admi-
nistrația de facto pretinde că peste 95% din populație dorește anexarea la Fe-
derația Rusă, să existe norme penale care să condamne prezența militară rusă 
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în regiune. Or, administrația secesionistă a pregătit aceste modificări special 
pentru cei din afara regiunii ca mecanism de control și presiune, ori în teritoriul 
controlat situația reală este diferită de cea la care se fac declarațiile, fiind și voci 
ce scot la iveală anumite ilegalități ale armatei ruse [12, p. 4-19]. 

Spre exemplu, Federația Rusă a oferit generos cetățenia sa, iar acum tinerii 
cu vârsta de înrolare pot fi înrolați în armata rusă, concomitent cu înrolarea 
forțată în structurile militarizate ale regiunii. Monitorizarea acestor aspecte 
importante pentru securitatea regională nu este posibilă sub nici o formă. Ast-
fel, astăzi este practic imposibil să delimităm clar cine și de unde sunt militarii 
structurilor paramilitare și ai celor rusești, deoarece gradul de integrare a aces-
tora este foarte mare. 

Aceste structuri militare pe lângă faptul că reprezintă o amenințare a secu-
rității naționale, mai reprezintă și o amenințare regională. În acest sens putem 
menționa faptul că analizând Legea Republicii Moldova privind prevenirea și 
combaterea terorismului, Comisia de la Veneția a întrebat dacă noțiunea de 
activitate teroristă acoperă și regiunea transnistreană, ori administrația sece-
sionistă, inclusiv structurile militarizate susținute de armata rusă ar putea fi 
tratate drept formațiuni teroriste. 

Prin urmare, când vorbim despre forțele militare ale Federației Ruse în acest 
teritoriu, avem în vedere mai multe dimensiuni. În primul rând, Federația Rusă 
insistă asupra faptului că prezența sa militară în acest spațiu al Republicii Mol-
dova nu reprezintă nimic altceva decât faptul că forțele militare ruse asigură 
și mențin pacea în regiune, promovând destul de agresiv această imagine mai 
ales în teritoriul controlat de administrația separatistă; Într-o ipostază com-
plet diferită este percepută de comunitatea internațională, autoritățile consti-
tuționale și majoritatea populației Republicii Moldova, care consideră prezența 
militară rusă drept ocupație, adică trupe pe care Rusia refuză să le evacueze în 
pofida angajamentelor sale internaționale; o a treia percepție este cea a unui 
pericol real pentru securitatea regional [12, p.4 -26]. 

În contextul acestor dimensiuni, limita dintre formațiunile militare din acest 
teritoriu oarecum este ștearsă – pe de o parte forțele militare ruse (GOTR și for-
țele misiunii de pacificare) și pe de altă parte forțele paramilitare (structurile 
aflate sub controlul administrației de facto). Astfel, în contextul protecției drep-
turilor omului, inclusiv ale persoanelor înrolate, nu putem decât să afirmăm că 
respectarea acestora trebuie asumată de către Federația Rusă.

 În susținerea afirmațiilor vin probele disponibile în spațiul public. De exem-
plu exercițiile militare ale GOTR continuă cu regularitate în pofida criticilor 
autorităților constituționale moldovenești. Începând din martie 2018, acestea 
deja sunt anunțate pe pagina web a Statului Major al Districtului Militar Vest al 
Federației Ruse, în timp ce militarii ruși din cadrul GOTR continuă să promove-
ze și să implice populația regiunii în activități cu caracter militar.

Un exemplu ar fi deschiderea în iulie 2018, a primei tabere militar-patriotice 
”Steaua Roșie” pentru copii ce vor studia discipline militare. În perioada august 
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- octombrie 2018, GOTR împreună cu forțele paramilitare transnistrene au des-
fășurat exerciții militare de amploare în regiunea transnistreană.

 Acestea fiind doar câteva exemple de acest gen, ce demonstrează o activita-
te ilegală, fără precedent și deschisă a militarilor ruși în acest teritoriu al R.Mol-
dova.  Este evident că aceste acțiuni sunt contrare angajamentelor asumate de 
Federația Rusă, dar și cu statutul său de mediator și stat-garant în cadrul pro-
cesului de reglementare a problemei transnistrene. 

Conducerea Republicii Moldova, într-adevăr, are foarte mult de lucrat pe 
plan intern, dar și extern. Din acest punct de vedere, pentru a elimina cea mai 
mare amenințare la adresa securității naționale, consider că problema cea mai 
importantă care necesită o atenție sporită din partea conducerii țării și a socie-
tății civile - este evacuarea trupelor ruse din Transnistria.

În procesul de promovare a intereselor naționale se va ține cont de statutul 
de neutralitate permanentă a Republicii Moldova, care presupune că țara noas-
tră nu este parte la blocuri militare și nu admite dislocarea de trupe militare 
sau de armamente ale altor state și ale blocurilor militare pe teritoriul său.

Strategia statului moldovenesc în această problemă trebuie să conțină obiec-
tive intermediare și pe termen lung, care să vizeze aplicarea necondiționată și 
obligatorie a normelor și principiilor dreptului internațional în procesul de so-
luționare a conflictului. Pentru atingerea acestui obiectiv este nevoie de la bun 
început să fie eliminate bazele conflictului transnistrean, construite de către 
Rusia, reieșind din adevărata sa natură și din conținutul său.

Pentru securitatea națională a Republicii Moldova, importanța și gravitatea 
problemei transnistrene rezultă din următoarele: 

- în zona de răsărit a Republicii Moldova drepturile fundamentale ale omu-
lui, în special drepturile cetățenilor Republicii Moldova, sunt în mod sistematic 
încălcate, iar statul nu este în stare să le garanteze; 

- în zona de răsărit a Republicii Moldova tinerele generații cresc într-un me-
diu stabilit și susținut de regimul separatist ostil Republicii Moldova. Prin urma-
re, aceste generații nu se identifică cu statul căreia îi aparțin, potrivit dreptului 
internațional și nu conștientizează necesitatea reunificării Republicii Moldova; 

- oamenii din zona controlată de regimul separatist nu au cunoscut demo-
crația, deoarece au trecut direct de la controlul exercitat de regimul sovietic la 
controlul exercitat de un regim separatist șovin și antidemocratic. Prin urmare, 
pentru a putea pune în aplicare în mod conștient instrumentele democrației 
politice, majoritatea acestor cetățeni vor avea nevoie de o perioadă de adaptare 
la noile realități ale democrației, în cazul în care astfel de realități se vor instala; 

- existența unui conflict nesoluționat, împreună cu prezența ilegală a trupe-
lor străine pe teritoriul său, afectează în mod serios instalarea democrației și 
amenință existența Republicii Moldova ca stat viabil; 

- prin corupția și crima organizată pe care le poate provoca problema transnis-
treană în cadrul societății moldovenești, se aduce atingere gravă dezvoltării econo-
mico-sociale a Republicii Moldova și proiectelor sale de integrare europeană. 
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Ţinând cont de faptul că procesul de reintroducere a jurisdicției statului Re-
publica Moldova în raioanele din stânga Nistrului nu a avut încă loc, soluția 
pentru problema transnistreană ar trebui să fie concepută ca parte integrantă 
a procesului de consolidare a unui stat viabil și democratic Republica Moldova, 
pe întregul său teritoriu. Acest proces ar trebui să fie sprijinit prin garanții in-
ternaționale de securitate, printr-o cooperare strânsă a Republicii Moldova cu 
NATO. 

Luând în considerare cele de mai sus, perspectivele și soluția pentru proble-
ma transnistreană ar presupune următoarele procese paralele:

1. Demilitarizarea Transnistriei prin:
retragerea trupelor rusești și a armamentului
desființarea structurilor paramilitare ale “Republicii Moldovenești Nistrene”,  

începând cu structurile represive (așa-numitul Minister al securității de stat), îm-
preună cu încadrarea cetățenilor Republicii Moldova care își exercită serviciul 
în armata separatistă și miliție, în activități de muncă adecvate, într-o societate 
reunificată, cu respectarea demnității și profesionalismului, dacă nu fac obiectul 
unor acțiuni sancționate de legea penală. 

Obținerea condițiilor preliminare pentru democratizarea regiunii estice prin:
• asigurarea respectării drepturilor fundamentale ale omului;
• asigurarea eficienței instrumentelor democrației politice, ca rezultat al ex-

tinderii suveranității Republicii Moldova în raioanele de est ale statului.
Democratizarea Republicii Moldova reunificată prin

• consolidarea statului de drept, pe întreg teritoriul Republicii Moldova;
• asigurarea securității statului reunificat printr-o cooperare mai strânsă cu 

NATO, în concordanță cu strategia emergentă de securitate europeană.
Pentru a atinge scopurile de mai sus, ar trebui luate următoarele măsuri: 
- crearea cadrului legal necesar pentru democratizarea Transnistriei și a sta-

tului reunificat; 
- crearea cadrului necesar pentru asigurarea drepturilor omului, a drepturi-

lor economico-sociale, legale și a garanțiilor pentru locuitorii raioanelor de est; 
- crearea cadrului legal necesar perioadei de tranziție, de la actualul status 

quo până la soluționarea conflictului (organizarea de alegeri locale și genera-
le în întreaga Republică Moldova, reintegrarea din punct de vedere legal, so-
cio-economic, informațional, educațional etc.); 

- asumarea de responsabilități și acționarea sub competența statului Repu-
blica Moldova, în procesul de reunificare a statului [20, p. 2-8]. 

Rolul Federației Ruse, ca garant, în reglementarea acestui conflict ,,înghețat” 
este semnificativ, fiind un actor important cu interese majore în zonă. Influența 
sa ar trebui manifestată prin intermediul negocierilor și pe baza principiului 
Pacta sunt servanda care trebuie respectat în permanență. 

Reieșind din interesele sale strategice și, practic, din toate conflictele exis-
tente, Rusia duce o politică care se caracterizează prin atitudine părtinitoare 
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față de una dintre părțile participante la conflict. Toate acestea, la rîndul său, 
duc la o evaluare critică a forțelor ruse de menținere a păcii din partea comu-
nității internaționale, dar și a neîncrederii în Rusia din partea politicienilor și 
a majorității populației Republicii Moldova în reglementarea problemei trans-
nistrene.

De aceea, Rusia trebuie necondiționat să își îndeplinească obligațiile asuma-
te în cadrul declarației finale a OSCE - Istanbul 1999, care prevede retragerea 
armelor și a muniției din regiunea estică, retragerea soldaților – gardieni ai 
stocurilor de muniție, menținători ai păcii sau cetățeni ai săi care activează ca 
membri ai miliției locale, ai organismelor militare și de securitate ilegale (ka-
zaci etc.).

Democratizarea regiunii separatiste și drumul către o democrație funcțio-
nală în întreaga țară reprezintă o garanție pentru protecția tuturor cetățenilor 
care locuiesc în raioanele de est și care se vor bucura de drepturile lor potrivit 
standardelor europene și indiferent de originea lor etnică. 

În acest sens, Rusia ar trebui să recunoască dreptul Republicii Moldova de a 
alege cea mai bună soluție de securitate și de dezvoltare economică pentru ce-
tățenii săi, inclusiv dorința de a adapta și reforma țara pentru a se putea integra 
în instituțiile europene și euroatlantice. 

Este foarte important ca Rusia, care recunoaște în mod oficial frontierele și 
suveranitatea Republicii Moldova, să sprijine autoritățile legitime ale acesteia, 
în încercarea lor de a își asuma răspunderea pentru întreg teritoriul și, în speci-
al, să restabilească reprezentarea autorităților centrale în regiunea separatistă. 
Potrivit prevederilor internaționale în vigoare, Moscova ar trebui să nu mai în-
cerce să promoveze independența Transnistriei [16, p.2, 6, 9, 12]. 

Deși Rusia ar putea fi invitată să participe la viitoarea operațiune de menți-
nere a păcii, ar trebui să se țină cont și de faptul că acest stat a fost recunoscut 
ca parte a conflictului transnistrean prin Decizia Curții Europene a Drepturilor 
Omului în cazul “Ilașcu și alții împotriva Moldovei și Rusiei” (8 iulie 2004).  Au-
toritățile Federației Ruse necesită: 

- să finalizeze retragerea trupelor și munițiilor din Republica Moldova, în 
conformitate cu angajamentele de la Istanbul din 1999; 

- să-și reconsidere politica de promovare a obținerii necondiționate a cetățe-
niei ruse de către locuitorii zonei transnistrene din Republica Moldova; 

- să stopeze practica acordării de către Camera de Comerț din Rusia, a licen-
țelor pentru bunurile produse în Transnistria; 

- să aplice aceleași prețuri la petrol și gaz pentru toate regiunile Republicii 
Moldova, inclusiv pentru regiunea estică (Transnistria), într-un mod transpa-
rent și în conformitate cu prevederile OMC; 

- să beneficieze de poziția sa de lider și de influența sa în spațiul euroasiatic, 
pentru a asigura o soluționare pașnică și durabilă a problemei transnistrene.

Important este faptul că conducerea și clasa politică a Republicii Moldova 
să mobilizeze la maximum eforturile în a crea cu adevărat un stat de drept, așa 
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cum pretindem să fim, să continuă cu pași fermi dezvoltarea democrației, sta-
bilizarea situației politice și social-economice, creînd premise de îmbunătățire 
a nivelului de trai a cetățenilor.

Consider că efectuarea unor transformări cardinale în toate domeniile 
enunșate prin prisma contextului politicii de integrare europeană ar spori, 
fără îndoială, atractivitatea malului drept pentru populația de pe malul stâng 
al Nistrului, catalizând în acest mod tendințele integraționiste. „Va trece puțin 
timp, - după cum a mărturisit un formator de opinie din regiune, - și în cazul 
în care în locul unei Basarabii mizerabile pe celălalt mal al Nistrului locuitorii 
Transnistriei vor vedea o vitrină strălucitoare a Uniunii Europene, conflictul 
moldo-transnistrean va începe să se soluționeze de la sine”. Drept temei pen-
tru astfel de aserțiuni servește în primul rînd și faptul că în cazul deferendului 
transnistrean nu există contradicții de natură etnică sau religioasă care ar im-
plica procesului de reglementare o complexitate mai deosebită (comparativ cu 
alte conflicte din spațiul ex-sovietic).

Drept concluzie, originile procesului de dezintegrare a Republicii Moldova 
n-au pornit de la niște conflictele interetnice, după cum susține propaganda 
rusă. Conflictul a fost provocat și menținut de Moscova, în încercarea sa de a-și 
menține influența pe teritoriul țării noastre și pentru a avea la mână Chișinăul. 
Despre aceasta a vorbit în anul 2003 și Jaap de HoopScheffer, fostul președinte 
al OSCE și secretar general al NATO în perioada 2004-2009, comparând conflic-
tul din Balcani cu cel transnistrean: „La baza conflictului din Balcani a stat ele-
mentul etnic. Însă în Republica Moldova relațiile dintre populația majoritară și 
minoritățile etnice erau destul de bune. Considerăm că diferendul transnistrean 
are doar un caracter politic și nu are nicio legătură cu neînțelegerile între etnii. 
Cred că nu greșesc atunci când spun că oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului 
discută între ei și se înțeleg destul de bine”.

În acest sens, procesul de reformare a sectorului securității naționale, la re-
alizarea căruia vor fi antrenate societatea civilă, mass-media, organismele in-
ternaționale relevante, necondiționat va include în perioada de referință a re-
alizării obiectivului principal -  reunificarea țării pe cale pașnică, iar guvernul, 
cu concursul societății civile, va promova consecvent realizarea măsurilor de 
consolidare a încrederii și securității între cele două maluri ale Nistrului.

Totodată, se va pleda în mod consecvent pentru sporirea rolului UE și SUA 
în cadrul formatului de negocieri. În strînsă cooperare cu partenerii externi 
se va urmări obiectivul democratizării și demilitarizării regiunii transnistrene, 
ca premise indispensabile pentru soluționarea conflictului transnistrean. Vor 
fi continuate eforturile în plan extern vizînd atingerea obiectivului retragerii 
complete a forțelor militare, echipamentelor și munițiilor Federației Ruse de pe 
teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu deciziile pertinente adoptate 
în cadrul OSCE, pentru eliminarea riscurilor și amenințărilor la adresa securi-
tății naționale a Republicii Moldova.
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Historically, the territory of the Republic of Moldova is a space of coexistence and mixing 
of various nations and cultures. The territory on which the modern Republic of Moldova is 
located has always been a space of collision of worlds, rivalry of empires, mixing of eras. The 
historical significance of this location determined to a certain extent the mentality of the 
people living on this earth and the relationship with each other, as well as with the outside 
world. Also, in a sense, the Republic of Moldova itself and its regions inherited many features 
of the Soviet era. The Republic of Moldova as a whole, and Transnistria in particular, have 
become a vivid embodiment of the Soviet image of the state and administrative structure: 
a high concentration of technical, engineering and military intelectuality of “Soviet times”. 
And on the territory of Transnistria, the process of “Perestroika” was generally viewed as a 
condition for further development. However, historical processes have developed differently - 
along the path of building national - even ethnocratic - states.

Keywords: Republic of Moldova, Transnistria, ethnocratic state, security, national interests.

В поисках новой модели государственного устройства. Историче-
ски территория Республики Молдова является пространством сосуще-
ствования и смешивания разнообразных народов, культур. Территория, 
на которой располагается современная Республика Молдова, всегда была 
пространством столкновения миров, соперничества империй, смешения 
эпох. Историческое значение такого расположения обусловило в опре-
деленной степени ментальность людей, проживающих на этой земле 
и взаимоотношения друг с другом, а также с внешним миром. Также, в 
определённом смысле, и сама Республика Молдова, и её регионы, унас-
ледовали многие черты советской эпохи. Республика Молдова в целом, 
а Приднестровье в частности, стали ярким во площением советского об-
раза государственно-административного строения: высокая концентра-
ция технической, инженерной и военной интел лигенции «советской за-
калки». А на территории Приднестровья процесс «Перестройки» вообще  
рассматривался в качестве условия для дальнейшего развития. Однако 
исторические процессы сложились иначе – по пути строительства нацио-
нальных – даже этнократических – государств. 

В конце 1980-х годов руководители крупных промышленных предприя-
тий, чей круг общения не ограничивался только Москвой, а выходил дале-
ко за пределы Советского союза, понимали, к чему может привести ограни-
ченность мышления и распространение «националистических» лозунгов. 
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Однако конфликт экономических и управленческих интересов, который 
к тому же был сопряжён с вопросами ещё существовавшей государствен-
ной безопасности, не мог быть вынесен на общественное рассмотрение из 
сообра жений хотя бы государственной тайны ещё существую щего СССР. 

Политические и общественные процессы быстро перешли в плоскость 
борьбы за сохранение самобытности. В тон кишинёвским лозунгам, за-
трагивающим вопросы языка, истории, государственной символики, та-
кие же звучали в других уголках республики. Этот эффект зеркала был 
успешен по целому ряду причин, в числе которых – и заинтересованность 
внешнеполитических игроков. 

Поначалу региональные этнонациональные движения, возникшие вну-
три новообразованного государства Республика Молдова, выдвигали впол-
не умеренные требования: экономическая автономия, сохранение родно-
го языка, национальной культуры, традиций. Другими словами, это были 
выступления, направленные на сохранение сложившейся самобытности. 
Такие требования укладывались в общий ход событий и по своей сути 
были схожи с требованиями тех представителей молдавской интеллиген-
ции, которые ратовали за «возрожде ние» и «пробуждение» национальной 
культуры, хотя приписываемый её упадок носил спорный характер. В ходе 
такого этнокультурного «противостояния» были урегулированы вопросы, 
касающиеся автономного территориально-административного образова-
ния для гагаузов. Но противоречия между правым и левым берегами Дне-
стра носили более глубокий характер, включающий экономические инте-
ресы, исторические события и геополитические перспективы.

Разница внутренних мотивов и объективных предпосылок отрази-
лась, в конечном итоге, на характере противостояния Кишинёва и Тирас-
поля на последующие десятилетия. 

Объективные факторы противостояния. Помимо чисто экономи-
ческих интересов, которые лежали в основе разногласий между новыми 
властями в Кишинёве и руководителями промышленных предприятий, 
существовали и другие объективные факторы, повлиявшие на углубле-
ние противостояния: 

Приднестровье отделено от остальной части Республики Молдова 
естественной границей – рекой Днестр. Данный географический барьер 
исторически являлся естественной границей в разные периоды проти-
востояния великих держав не только в 20 веке, но также и в 18-19 веках.

Уровень урбанизации различен на правом и левом берегу. В Приднестро-
вье более 70% жителей живут в городских условиях, а на правом берегу лишь 
40%. Это обусловило противостояние по линии «город-село», которое в той 
же мере характерно и для политических процессов внутри правобережья.

Уровень индустриализации приднестровского региона на тот момент 
был намного выше, чем в осталь ной части Советской Молдавии: всего 
на 10% территории было сконцентрировано до 40% промышленного 
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потенциала всей республики. Вся металлургическая продукция и около 
90% электроэнергии производились в Приднестровье. За прошедшие 30 
лет ситуация не претерпела существенных изменений.

В своих работах Галина Шеларь, один из ведущих молдавских специ-
алистов по экономике, приводит до статочно красноречивые цифры об 
экономических пока зателях обоих берегов Днестра через 25 лет после 
окон чания советского периода [1].

Таблица 1. Валовый внутренний продукт на душу населения
Молдавия,

1990
Молдова,

2014
Приднестровье,

2014
на 1 жителя, $
Валовый внутренний продукт 8857 2233 2223
Промышленность 4507 871 1801
Сельское хозяйство 2389 543 402
Инвестиции в основной капитал 980 408 290
ВВП на душу населения (2013) по сравнению с:
средним по СНГ 72% 21% 20%
средним по ЕС 56% 6% 6%

Этническая структура также серьёзно отличается при более детальном 
рассмотрении каждого субъекта в отдельности. К 1990 году, когда была 
провозглашена «Приднестровская Молдавская Республика», основой этни-
ческого состава были молдаване, украинцы и русские, примерно в равных 
долях. Такая разнородность значительно отличается от этнического состава 
на правом берегу Днестра, где молдаване состав ляли до 75% населения (без 
учета приднестровского ре гиона). Таким образом, сейчас на берегах Днестра 
формируются разные общественно-политические модели государственно-
го устройства: этнократическая (яркие примеры: Франция, Румыния, Арме-
ния) и полиэтническая (яркие примеры: США, Россия, Швейцария). 

В Гагаузии, в свою очередь, также наблюдается сочетание «советской» 
и этнократической моделей [2]. На данный момент в Гагаузии нет вы-
сокого уровня социальной напряжённости, несмотря на сложное мате-
риальное положение подавляющего большинства жителей автономии. 
В общественных настроениях Гагаузии наблюдается ярко выраженная 
потребность в дополнительных полномочиях для региона, особенно в 
финансовой и экономической сферах. Вторая по популярности идея в ре-
гионе – предоставление Гагаузии собственной квоты в Парламенте РМ.

Жители в большинстве своём не считают целесообразным изменение 
Закона об особом правовом статусе региона. Речь скорее идёт об уточне-
нии ряда положений Закона и некоторого расширения полномочий ре-
гиональных властей. Население Гагаузии наиболее восприимчиво к та-
ким национальным идеям, как дружба с Россией, общество без бедности, 
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повышение благосостояния людей, экономический рост и процветание. 
Иными словами, проблемы материального порядка остаются приоритет-
ными – две трети жителей считают, что именно благосостояние людей и 
экономический рост могут объединить и сплотить население автономии.

Сегодня, когда произошло стремительное расширение возможности 
общения, возникла историческая необходимость в целенаправленном 
диалоге и культурном развитии. В современном мире можно наблюдать 
проблемы, связанные с ростом ксенофобии и нетерпимости к представи-
телям других культур и мировоззрений. Молдавское общество традици-
онно рассматривается как комфортное в плане этнической, культурной 
терпимости. Республика Молдова является многонациональной страной 
и необходимо беречь, и развивать то разнообразие культур и традиций, 
существующих в нашем обществе, совершенствуя законодательство, 
социальные практики на всех уровнях: от высокого государственного 
уровня до жилищно-бытового уровня. Молдавской модели необходимо 
обеспечивать два важных принципа: поддержание межкультурного диа-
лога и защиту многообразия культур, с одной стороны; обеспечение прав 
большинства и целостности общества – с другой.

Таблица 2. Национальный состав субъектов противостояния 
Национальность [3] Республика Молдова, % Приднестровье, % Гагаузия, %
Молдаванин(ка) 69,5 30,5 5,3
Румын(ка) 4,3 0,3 -
Украинец(ка) 8,6 29,4 3,1
Русский(ая) 6,9 28,9 4,0
Болгарин(ка) 1,9 3,5 6,5
Гагауз(ка) 5,6 1,6 78,7
Другая 0,4 4,4 0,6
Нет ответа 2,8 1,4 1,8

 Приднестровские идеологи, апеллируя к истории, хо тели доказать, 
что правопреемником современной Ре спублики Молдова был придне-
стровский регион, а не Бессарабия. С тех пор приднестровская полити-
ческая элита планомерно работает над становлением приднестровской 
самобытности, что накладывает определённые сложности на пути урегу-
лирования приднестровского конфликта. 

В основе проблем, разделяющих Кишинёв и Тирасполь как столиц двух 
путей осмысления «Пере стройки», совершенно разная «повестка дня». Мол-
давские власти в Кишинёве пошли по пути то тального, хотя и поверхност-
ного, процесса «евроинтеграции» страны. Приметой времени стали торго-
вые центры, рекламные щиты, европейские флаги и лозунги. К сожалению, 
не все понимают, что в основе европейской цивилизации лежат вовсе не 
нарядная одежда и красивые слова. Уло вив лишь видимые признаки «евро-
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пейского образа жиз ни», в погоне за внешними признаками благополучия – 
машинами, иллюминацией, рекламными щитами, торговыми площадками 
– многие ринулись за красивыми вещами. Не пытаясь понять сущность евро-
пейского благополучия, жители бывшей Советской Мол давии положили на 
алтарь истории главное богатство страны – культурный опыт, этнические 
традиции, зна ния, будущее своих детей. Тираспольские же лидеры пошли 
по пути сохранения советского наследия и следования в русле российской 
политики. При этом надо учитывать, что и сама Россия всё еще находится в 
поиске эффективной модели раз вития и своего места в современном мире. 
Осмысление «Перестройки» в самой России до сих пор не завершено, что оз-
начает такую же незавершённость и для Придне стровья [4].

Гагаузский регион, как политический феномен, в полной мере может счи-
таться гордостью Республики Молдова. Опыт взаимодействия Кишинёва и 
Комрата станет хорошей базой по дальнейшему развитию Молдавского го-
сударства в целом и гагаузской автономии в частности. Мирное, уникальное 
сосуществование романской, славянской и тюркской культур предлагает 
одну из моделей интеграционного процесса на постсоветском пространстве. 
Модель, которая может быть востребована и на европейском уровне.

Говоря о возможностях разрешения прид нестровского конфликта и 
дальнейшей судьбе Придне стровья, в академической среде чаще всего 
исходят из двух базовых сценариев: присоединение Приднестровья на 
тех или иных условиях к Республике Молдова или признание Придне-
стровья отдельным государством. Эти две точки зрения продол жают до-
минировать и в общественных дискуссиях. 

В условиях новой политической реальности, которая складывается к 
началу 2020-х годов, в публичном дискурсе молдавских политических 
партий и гражданских активистов, а также в принимаемых решениях на 
уровне молдавских государственных институтов власти, стал прослежи-
ваться критический анализ прошедшего периода, требующий определе-
ния новых задач в вопросах государственной безопасности с учётом на-
копленного опыта в процессе модернизации Республики Молдова.
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После распада Советского Союзa и возникновения на его территории 
новых независимых государств последовал процесс формирования между-
народно-правовых отношений между странами бывшего СССР. Данный про-
цесс проходил как на двустороннем уровне, так и на уровне многосторонних 
межгосударственных соглашений и интеграционных объединений. Начало 
было положено созданием Содружества Независимых Государств (СНГ) 8 де-
кабря 1991 года руководителями России, Украины и Беларусии.

Уже на начальном этапе существования СНГ его участники осознавали 
необходимость обеспечения единного пространства передвижения. В ст. 5 
Соглашения о создании Содружества Независимых Государств была закре-
плена приверженность государств-членов СНГ принципу свободы передви-
жения граждан: «стороны гарантируют открытость границ, свободу пере-
движения граждан и передачи информации в рамках Содружества» [1].

Протокол к Соглашению о создании Содружества Независимых Госу-
дарств был подписан 21 декабря 1991 года в Алма-Ате главами одиннад-
цати суверенных государств (за исключением Латвии, Литвы, Эстонии, 
а также Грузии, которая стала членом СНГ в 1993 году и официально пе-
рестала быть членом этой международной организации 18 августа 2009 
г.) [2]. В Минске 22 января 1993 года на саммите СНГ был принят Устав 
Содружества [3]. Его не подписала Украина, которая таким образом не 
является государством-членом СНГ, а может рассматриваться только как 
государство-учредитель и участник Содружества. В свою очередь Тур-
кменистан на Казанском саммите СНГ (26 августа 2005 года) заявил о 
том, что будет участвовать в содружестве в качестве «ассоциированного 
члена». Такая сложная политическая судьба Содружества безусловно от-
ражает противоречия, которые были заложены в природе организации.

В правовой системе Содружества Независимых Государств можно вы-
делить два инструмента совместного решения проблем: многостороние 
соглашения и двусторонние договора. На начальном этапе в качестве ра-
бочего инструмента в обеспечении единства миграционного простран-
ства были многостороние соглашения, а именно Соглашение о безвизовом 
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передвижении граждан государств Содружества Независимых Государств 
по территории его участников [4], заключенное в Бишкеке 9 октября 1992 
г. (далее - Бишкекское соглашение) и Соглашение о взаимном признании виз 
государств - участников Содружества Независимых Государств, заключен-
ное в Москве 13 ноября 1992 г. (далее - Московское соглашение) [5].

В Бишкекском соглашении было определено, что „граждане Сторон 
имеют право въезжать, выезжать и передвигаться по территории Сто-
рон без виз при наличии документов, удостоверяющих их личность или 
подтверждающих их гражданство” (ст. 1). Кроме того, безвизовый режим 
въезда, выезда и передвижения по территории Сторон был предостав-
лен гражданам Сторон, постоянно проживающим на территории третьих 
государств. В то же время документ не регулирует порядок въезда, вы-
езда и передвижения иностранных граждан и лиц без гражданства, по-
стоянно проживающих на территории сторон. Также документ предусма-
тривает возможность произвольных ограничений: «национальным зако-
нодательством сторон может предусматриваться введение ограничений 
на передвижение по их территории упомянутых выше граждан сторон, 
иностранных граждан и лиц без гражданства» (ст. 1). Какого-либо теста 
на законность и целесообразность ограничений соглашение не предус-
матривает. Отдельно оговаривается, что стороны могут «принимать осо-
бые меры по защите своих границ и территории при чрезвычайных об-
стоятельствах, в частности, в ситуациях, угрожающих их безопасности. В 
этом случае безвизовое передвижение вышеупомянутых граждан и лиц 
без гражданства не исключает права Сторон осуществлять соответству-
ющий паспортный и иные виды контроля. » (ст. 4) [ 4] .

Участниками соглашения стали Армения, Беларусь, Казахстан, Кы-
ргызстан, Молдавия, Россия, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. 1 
августа 1995 года к нему присоединилась Грузия. Соглашение о безви-
зовом передвижении граждан государств Содружества Независимых Го-
сударств по территории его участников было призвано способствовать 
развитию дружественных добрососедских отношений, укреплению эко-
номических, торговых, научно-технических, культурных и иных связей, а 
также необходимости обеспечить действенную защиту прав и интересов 
граждан государств-участников содружества.

В Московском соглашении устанавливалось, что „каждая Сторона при-
знает въездные, выездные и транзитные визы, выдаваемые иностран-
ным гражданам компетентными органами Сторон” (ст. 1). Данные визы 
давали их владельцу право беспрепятственно следовать транзитом че-
рез территории других Сторон до места назначения или пункта выезда в 
третью страну. Порядок пребывания и передвижения иностранных граж-
дан, временно находившихся на территории Сторон, в том числе с целью 
транзитного проезда, определялся в соответствии с их национальным 
законодательством [5]. 
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В процессе экономического и политического обособления государств - 
участников СНГ, первостепенным по значению инструментом совместного 
решения проблем  в правовой системе Содружества становился двусто-
ронний договор.  3 июля 1997 г. было подписано Соглашение между Пра-
вительством Российской Федерации и Правительством Азербайджанской 
Республики о безвизовых поездках граждан Российской Федерации и Азер-
байджанской Республики [6]. Основные положения соглашения сводились 
к следующему: 1) граждане одной Стороны, независимо от места прожива-
ния, имеют право въезжать, выезжать, следовать транзитом, передвигать-
ся и пребывать на территории другой Стороны без виз с соблюдением пра-
вил пребывания и регистрации по одному из документов из прилагаемо-
го перечня; 2) передвижение граждан государств Сторон осуществляется 
через пункты пропуска на общих государственных границах; 3) Стороны 
обязуются пропускать граждан государств Сторон в третьи государства 
через пункты пропуска на государственной границе, открытые для меж-
дународного пассажирского сообщения, по документам, действительным 
для выезда за границу. Аналогичное Соглашение было подписано между 
Правительством Российской Федерации и Правительством Украины 16 
января 1997 г.  На сегодняший день действие Соглашения не отменили, 
но в правовом  регулировании взаимных поездок граждан Сторон были 
внесены некоторые дополнения:  для граждан России режим въезда на 
Украину - безвизовый, но только по заграничным паспортам (въезд по 
общегражданским (внутренним) паспортам был закрыт с 1 марта 2015 г. 
решением украинского правительства); максимальный срок безвизового 
пребывания на Украине для граждан РФ 90 дней в течение 180 дней.

В русле развития тенденций двустороннего регулирования вопросов, 
сектор многостороннего взаимодействия государств - участников СНГ на-
чинает сужаться. Через семь лет после заключения Бишкекского соглаше-
ния из него также начался „массовый исход”. Первым о выходе из Согла-
шения уведомил Туркменистан (9 июня 1999 г.)1, затем Республика Узбе-
кистан (16 апреля 2000 г.) и Российская Федерация  (3 декабря 2000 г). Ре-
спублика Узбекистан подписала соглашение о введении визового режима 
в марте 2000 года с Туркменистаном,2 а 3 июня 2000 года – с Кыргызстаном 
(на даный момент между странами существует безвизовый режим сроком 

1 На саммите СНГ, состоявшемся 26 августа 2005 года, Туркменистан заявил о том, что 
будет участвовать в организации в качестве «ассоциированного члена». Туркменистан 
не признает существующий на территории СНГ возможность безвизового передвижения 
между государствами членами  (для вьезда вТуркмению требуется виза).  Другие члены 
СНГ приняли подобные меры по отношению к Ашхабаду.

2 В 2018 г. Узбекистан и Таджикистан ратифицировали Соглашение о безвизовом режиме 
между странами. Граждане двух соседних государств могут находиться на территории 
друг у друга в течение 30 дней без каких-либо разрешительных документов.



372

до 60 дней.) Республика Казахстан  приняла решение временно приостано-
вить действие соглашения, а затем вышла из него 8 января 2001 г. 

Похожая участь постигла и Московское соглашение. Так, 21 ноября 
2014 года в Ашхабаде был подписан протокол о прекращении действия 
соглашения от 13 ноября 1992 года о взаимном признании виз госу-
дарств-участников Содружества Независимых Государств.  Прогрессив-
ный по своей идее документ предполагал взаимное признание виз, вы-
данных иностранцам компетентными органами стран-участников. Од-
нако странам так и не удалось имплементировать нормы соглашения в 
национальное законодательство. В течение 1999-2001 гг. фактически все 
страны-участники вышли из соглашения либо приостановили его дей-
ствие, тем самым отказавшись от дальнейшего многостороннего сотруд-
ничества по данному вопросу.

Постепенно тенденции использования двухстороних соглашений  в 
качестае регулирующего инструмента взаимных безвизовых поездок 
граждан стран СНГ усиливались. Содержания Соглашений отражают 
специфику межгосударственных отношений.

25 сентября 2000 г. Постановлением Правительства РФ N 721 был 
одобрен представленный МИД РФ проект Соглашения между Правитель-
ством Российской Федерации и Правительством Республики Армения о 
взаимных безвизовых поездках граждан Российской Федерации и граждан 
Республики Армения [7]. Свидетельством детализации правового регули-
рования взаимных поездок граждан Сторон явились положения о введе-
нии конкретного срока для обмена образцами новых документов, удо-
стоверяющих личность и подтверждающих гражданство их владельцев, 
или внесения изменений в действующие документы - 30 дней до всту-
пления в силу таковых; определена обязанность граждан Сторон после 
въезда на территорию другой Стороны выполнять правила пребывания, 
предусмотренные законодательством этой Стороны; предусмотрена воз-
можность введения одной Стороной, в случае приостановления действия 
отдельных положений Соглашения, соответствующих ограничений на 
безвизовые поездки граждан другой Стороны с уведомлением об этом 
по дипломатическим каналам за 72 часа до введения в действие данных 
ограничений.

В том же контексте 7 декабря 2000 г. Постановлением Правительства 
РФ N 935 был одобрен проект Соглашения о взаимных безвизовых поезд-
ках граждан Российской Федерации и граждан Республики Молдова [8]. Вос-
производя основные положения предшествующих аналогов, Соглашение 
содержало ряд норм, отразивших специфику межгосударственных отно-
шений. Так, Стороны взяли на себя обязательства предпринимать меры 
к недопущению выезда в третьи государства лиц, которым выезд закрыт 
компетентными органами Сторон, а также провозгласили принцип приме-
нения к своим гражданам, нарушившим положения Соглашения или пра-
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вила пребывания на территории государств, законодательства об ответ-
ственности государства, на территории которого совершено нарушение.

К настоящему времени Республика Молдова заключила двусторонние 
соглашения в области взаимных безвизовых поездках с такими государ-
ствами-членами СНГ, как Российская Федерация, Казахстан, Украина, Узбе-
кистан, Азербайджан, Туркменистан, Армения, Белорусия (Соглашением 
между Правительством Республики Беларусь и Правительством Республи-
ки Молдова о взаимных безвизовых поездках граждан, подписанного в г. 
Минске 24 декабря 2004 года и вступившего в силу 30 июня 2017 года).

По Соглашению между Правительством Республики Беларусь и Кабине-
том Министров Украины о безвизовых поездках граждан от 12 июня 2009 
г. граждане государства одной Стороны независимо от местапроживания 
(местажительства) въезжают, выезжают, следуют транзитом инаходятся 
на территории государства другой Стороны без виз на основании дей-
ствительных документов, указанных в Приложении к настоящему Согла-
шению (режим въезда по заграничным паспортам). Граждане государства 
одной Стороны имею право находиться на территории государства другой 
Стороны до  90  дней втечение  180  дней с даты первого въезда. (с. 1) [9].

Опыт реализации двусторонних соглашений между странами СНГ де-
монстрирует, что решить существующие разного рода проблемных во-
просовб включая и  передвижение граждан между всеми странами сразу 
Содружество не в состоянии. Зачастую не совпадающие интересы госу-
дарств ведут к разной скорости процессов сотрудничества, их фрагмента-
ции и разноуровневости. В создавщейся ситуации отдельные страны СНГ, 
ориентировванные на более высокий уровень взаимодействия, сформи-
ровали другие межправительственные объединения:  Союзное государ-
ства, Таможенный союз, Евразийское экономическое сообщество/ Евра-
зийский экономический союз, ГУАМ, и др.

В настоящее время Союзное государство Беларуси и России существу-
ет скорее на бумаге, обеспечивая ритуальную функцию приверженности 
идеям интеграции двух соседних государств. 

В соответствии с Договором об образовании Сообщества Белоруси и 
России (2 апреля 1996 г.) было решено создать политически и экономи-
чески интегрированное сообщество в целях объединения материального 
и интеллектуального потенциала двух государств. 2 апреля 1997 г. прези-
денты России и Беларуссии подписали Договор о Союзе двух стран [10], а 
23 мая 1997 г. – Устав Союза, в котором подробно был отражен механизм 
интеграционных процессов двух государств [11].

На даном этапе свободный режим передвижения между Беларусью и 
Россией гарантирован Соглашением об обеспечении равных прав граждан 
Российской Федерации и Республики Беларусь на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства на территориях государств-участ-
ников Союзного государства  (Санкт-Петербург, 24 января 2006 года) [12].
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Гражданам одной Стороны, пребывающим на законных основаниях на 
территории другой Стороны, гарантируются равные права с граждана-
ми этой другой Стороны на свободу передвижения, выбор места пребы-
вания и жительства (статья 1). Граждане одной Стороны независимо от 
места пребывания (проживания) имеют право свободно въезжать, выез-
жать, пребывать, следовать транзитом, передвигаться и выбирать место 
жительства на территории другой стороны по действительным доку-
ментам, без миграционной карты (статья 2).

По сути Соглашение содержит те же нормы, которые можно найти в до-
говорах с третьими странами о безвизовых поездках. По сравнению с ре-
жимом подобных договоров, особые привилегии «гражданам Союзного го-
сударства» в отношении свободы передвижения не предусмотрены. Права 
граждан одной Стороны на свободу передвижения, выбор места пребыва-
ния и жительства на территории другой Стороны могут быть ограничены 
в порядке, предусмотренном законодательством этой другой Стороны, в 
интересах обеспечения национальной безопасности, охраны обществен-
ного порядка, защиты нравственности, здоровья населения, прав и свобод 
граждан (статья 5). Стандартная оговорка об ограничениях позволяет как 
Беларуси, так и России применять к иностранцам из договаривающихся 
стран все те же меры принуждения, которые применяются к любым ино-
странцам, включая высылку, выдворение либо депортацию.

Таможенный союз. Экономическое объединение Беларуси, Казахста-
на и России начало формироваться 6 января 1995 г. с подписания Согла-
шения о Таможенном Союзе между Российской Федерацией и Республи-
кой Беларусь, а также Соглашения о Таможенном Союзе между Россий-
ской Федерацией, Республикой Беларусь и Республикой Казахстан от 20 
января 1995 г. 29 марта 1996 Кыргызская Республика присоединилась к 
этим соглашениям. Тогда же Республика Беларусь, Республика Казахстан, 
Кыргызская Республика и Российская Федерация подписали Договор об 
углублении интеграции в экономической и гуманитарной областях3.

В апреле 1998 года главами Республики Беларусь, Республики Казах-
стан, Кыргызской Республики и Российской Федерации было подписано 
совместное Заявление «о десяти простых шагах навстречу простым лю-
дям», целью которого стало придание действующим интеграционным 
процессам качественно нового, дополнительного импульса [13]. В доку-
менте подчеркнуто, что содержащиеся в Заявлении меры направлены  
на создания взаимоприемлемых условий для беспрепятственного пе-
ремещения товаров, услуг, капиталов и рабочей силы, а также отражает 
стремление создать возможности для улучшения условий жизни населе-
ния своих стран и задействовать конкретные механизмы, позволяющие 

3  26 февраля 1999 г. к соглашениям о Таможенном Союзе и к Договору об углублении интеграции 
в экономической и гуманитарной областях присоединилась Республика Таджикистан. 
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снять препятствия для работы и отдыха, поездок граждан в пределах 
договаривающихся государств. Одной из перечисленных мер было «обе-
спечение гражданам свободного и равного права пересечения границ  че-
тырех государств,  пограничного,  таможенного и иных видов контроля».

В дальнейшем заявленные идеи были положены в основу ряда соглаше-
ний. В Соглашение от 24 ноября 1998 об обеспечении свободного и равного 
права пересечения физическими лицами границ государств-участников Та-
моженного Союза и беспрепятственного перемещения ими товаров и валю-
ты [14] подтверждалось приверженность принципам свободы и равных 
прав передвижения граждан в пределах общей таможенной границы та-
моженного союза. Также Стороны устанавливли, что основанием пропуска 
физических лиц в приоритетном, упрощенном порядке является наличие 
действующих документов, подтверждающих факт их постоянного прожи-
вания на территории одного из государств-участников соглашений о Та-
моженном Союзе. Пропуск физических лиц в приоритетном, упрощенном 
порядке включает осуществление пограничного (паспортного) контроля 
(проверку документов), который производится в соответствии с нацио-
нальными законодательствами государств-участников (статья 3).

Евразийское Экономическое Сообщество (ЕврАзЭС) была создано в 
2000 году пятью постсоветскими республиками (Беларусью, Казахстаном, 
Кыргызстаном, Россией и Таджикистаном) в целях развития процессов 
интеграции между ними и углубления взаимного сотрудничества в раз-
личных областях4. Учредительным документом этой организации являл-
ся Договор об учреждении Евразийского Экономического Сообщества от 
10.10.2000 г., который определяет систему и компетенцию органов этого 
объединения, условия членства в нем государств и иные организацион-
но-правовые вопросы. В октябре 2014 года было решено, что ЕврАзЭС пре-
кращает свою деятельность с 1 января 2015 года в связи с подписанием 
Договора о Евразийском Экономическом Союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 года.

В рамках Евразийского Экономического Сообщества  30 ноября 2000 
г. государства-члены ЕврАзЭС подписали Соглашение о взаимном безвизо-
вом режиме граждан [15]. 

В Соглашении предусматривалось, что граждане независимо от ме-
ста проживания имеют право въезжать, выезжать, следовать транзитом 
и пребывать на территориях пяти государств без виз по одному из дей-
ствительных документов, указанных в пяти приложениях к Соглашению. 
Граждане государств - участников въезжают и выезжают с территории 
каждого из государств - участников через открытые для международно-
го сообщения пункты пропуска при условии наличия действительных и 
оформленных в соответствии с законодательством своего государства 
документов на право пересечения границы. Вместе с тем Соглашение не 

4 В 2006 году к ЕврАзЭС присоединилась Республика Узбекистан.
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ограничивало права каждой из Сторон, если она сочтет это необходимым, 
перейти в отношении одного или нескольких участников Соглашения на 
отличный режим поездок граждан. Кроме того, оговаривалось, что прави-
тельства государств - участников имеют право принимать специальные 
меры защиты своих границ и территории при чрезвычайных ситуациях, 
в частности, угрожающих их безопасности. При этом такие меры носят 
временный характер и могут быть представлены в виде соответствую-
щих ограничений на въезд, выезд, пребывание, передвижение, транзит-
ный проезд. Правительство, которое вводит такие ограничения, должно 
уведомлять о них за 72 часа правительства других государств - участни-
ков Соглашения.

ГУАМ — региональная организация, созданная в октябре 1997государ-
ствами Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой (с 1999 по 2005 в 
организацию также входил Узбекистан). Каких-либо значимых правовых 
стандартов в рамках организации разработано не было. В то же время на 
политическом уровне государства-участники заявляли о намерении раз-
вивать активное сотрудничество на пространстве ГУАМ на основе прин-
ципа «четырех свобод». В этой связи особое внимание должно уделяться 
последовательной работе с целью достижения полной свободы передви-
жения людей в рамках всего европейского пространства. Страны-участ-
ницы ГУАМ обязались содействовать друг другу в реализации соответ-
ствующих договоренностей с ЕС об упрощении визового режима с целью 
его последующего упразднения. (с 2014 г. Молдова получила безвизовый 
режим с ЕС; с 2017 Грузия и Украина получили безвизовый режим с ЕС).

На протяжении существования СНГ параметры взаимодействия госу-
дарств - участников всегда определялись степенью заинтересованности 
в определенных его формах.

Многостороннее сотрудничество на начальном этапе существования 
СНГ явилось воплощением слабых центростремительных потоков и, од-
новременно, инерцией необходимости сохранения политических, эконо-
мических, социальных связей бывшей сверхдержавы в формате нового 
межгосударственного образования. Заключенные в этот период много-
сторонние соглашения позволили на фоне больших геополитических 
перемен обеспечить функционирование необходимых для повседневной 
жизни людей социальных механизмов на всем постсоветском простран-
стве. Примером стали Бишкекское и Московское соглашения 1992 г., в 
соответствии с которыми на большей части территории СНГ был сохра-
нен безвизовый режим перемещения граждан государств - участников и 
провозглашен принцип взаимного признания государствами - участни-
ками виз, выдаваемых их компетентными органами. Этот период можно 
рассматривать в качестве условно выделяемого первого этапа правового 
регулирования в данной области межгосударственного сотрудничества. 

Действовавшие сначала параллельно, а затем, как по объективным 
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причинам, так и вследствие проявления вполне определенной поли-
тической воли, начавшие вытеснять многосторонние соглашения их 
двусторонние „собратья” ознаменовали собой период, который в лите-
ратуре нередко называется завершением „цивилизованного развода” 
бывших союзных республик. В сфере регулирования взаимных поездок 
граждан выделяется второй этап, в рамках которого межгосударствен-
ное общение на постсоветском пространстве все более входило в между-
народно-правовые рамки сугубо двусторонних контактов. Был заключен 
целый ряд соглашений, сохранивших безвизовый режим взаимных поез-
док граждан государств Сторон. При этом по мере заключения каждого 
следующего соглашения выявлялись две тенденции. Во-первых, проис-
ходила все большая детализация правового регулирования взаимных 
поездок граждан государств Сторон. Во-вторых, имея в общем и целом 
аналогичное содержание, каждое соглашение по-своему отражало специ-
фику межгосударственных отношений.

На сегодняшний день очевидно, что перспективы эволюции СНГ в пол-
ноценное интеграционное объединение весьма и весьма спорны. В связи с 
этим в рамках концепции многоформатной и разноскоростной интеграции 
были сформированы межгосударственные объединения”. Правовое регули-
рование так называемого третьего этапа осуществляется на многосторон-
ней основе в рамках межгосударственных объединений в составе СНГ. 

Регион СНГ является точкой пересечения конкурирующих интересов 
целого ряда мировых и региональных держав. На максимальное политиче-
ское и экономическое отдаление бывших союзных республик друг от друга 
направлены усилия многих игроков на международной арене. Россия же, 
напротив, заинтересована в укреплении региональной интеграции – как 
с экономической, так и с геополитической точек зрения. В таких условиях 
безвизовый режим пересечения границ стран членов СНГ, может рассма-
триваться как фактор, взаимосвязанности постсоветского пространства. 
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