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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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Vă mulțumim că ați fost prezenți la acest
eveniment științifico-practic naţional.

Așteptăm cu nerăbdare să vă  
reîntâlnim și în 2021!

http://inis.sis.md/ro

MD-2049
Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Șoseaua Balcani, 7

Tel: (+373) 22-239-857



5

ATELIERE
(Chișinău, Șoseaua Balcani, 7)

(Platforma online ZOOM)

ATELIERUL 1 – COMUNICĂRI ÎN PLEN
(Sala de conferințe, INIS)

MODERATOR: Valeriu CUŞNIR, director adjunct ICJPS, AŞM, 
dr. hab., profesor universitar

ATELIERUL 2 – ROLUL ȘTIINȚELOR JURIDICE  
ÎN ASIGURAREA SECURITĂȚII NAȚIONALE

(Sala de conferințe, INIS)
MODERATOR: Xenofon ULIANOVSCHI,  

dr. hab., profesor universitar

ATELIERUL 3 – ȘTIINȚA PENTRU SECURITATE:  
PROVOCĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI

(Platforma online ZOOM)
MODERATOR: Natalia ALBU,  

dr., conf. universitar

ATELIERUL 4 - REFLECȚII ASUPRA SECURITĂȚII
PRIN PRISMA ȘTIINȚELOR POLITICE
MODERATOR: Serghei SPRINCEAN,  
dr. hab., profesor cercetător ICJPS

(Sala 101, INIS)

MODERATOR secțiunea online: Rodica SVETLICINÎI,  
dr., conf. universitar

(Platforma online ZOOM)
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PROGRAMUL CONFERINȚEI

8 septembrie, 2020 
 

09.30 – 10.00 – Înregistrarea participanților

10.00 – 10.30 DESCHIDEREA OFICIALĂ – Institutul Național 
de Informații şi Securitate „Bogdan, Întemeietorul 

Moldovei” (Chişinău, str. Șoseaua Balcani, 7); Platforma 
online ZOOM.

- Mesaje de salut din partea:

Directorului Serviciului de Informații și Securitate al 
Republicii Moldova, dl. Alexandr ESAULENCO,  

general-maior al SIS

Rectorului Institutului Național de Informații și Securitate 
„Bogdan, Întemeietorul Moldovei”Vitalie SÎLI,  

dr., conf. univeristar 

10.30 – 12.00 – Sesiune plenară – Sala de conferințe INIS
 

12.00 – 12.30 – Pauză de cafea
 

13.00 – 15.00 – Sesiuni de comunicate ştiințifice

15.00 - 15.30 - – Pauză de cafea

15.30 – 16.30 – Concluziile conferinței
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PROGRAMUL SESIUNILOR

SESIUNE PLENARĂ 
(Sala de conferințe, INIS, Platforma online ZOOM)

MODERATOR: Valeriu CUŞNIR,  
director adjunct ICJPS, AŞM, dr. hab., profesor universitar

Vitalie SÎLI, dr., conf. universitar
MANDATUL DE SECURITATE: NOȚIUNE ȘI DOMENIUL DE APLICARE

Valeriu CUȘNIR, dr. hab., prof. universitar
REFLECȚII PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL MĂSURILOR SPECIALE DE 
INVESTIGAȚII PENTRU COLECTAREA DE INFORMAȚII DESPRE POSIBILE 
EVENIMENTE ȘI/SAU ACȚIUNI CE AR PUTEA PUNE ÎN PERICOL 
SECURITATEA STATULUI

Maxim GROPA, procuror în Procuratura pentru Combaterea 
Criminalității Organizate și Cauze Speciale
LIMITELE MANDATULUI DE SECURITATE – EXPANSIUNEA CRIMINA-
LITĂȚII ORGANIZATE CA TEMEI DE JUSTIFICARE A MANDATULUI DE 
SECURITATE

Andrian MUNTEANU, doctorand
EVALUAREA MANDATULUI DE SECURITATE PRIN PRISMA IMPORTANȚEI 
ACESTUIA PENTRU SERVICIUL DE INFORMAȚII ȘI SECURITATE AL 
REPUBLICII MOLDOVA

Boris GLAVAN, dr., conf. universitar 
MANDATUL DE SUPRAVEGHERE TEHNICĂ ÎN CONTEXTUL MODER-
NIZĂRII ACTIVITĂȚII DE INFORMAȚIE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Tudor OSOIANU, dr., conf. universitar, Ion COVALCIUC, dr., procuror-șef 
interimar mun. Bălți.
VALOAREA PROBANTĂ A REZULTATELOR MĂSURILOR SPECIALE DE 
INVESTIGAȚII ÎN PROCESUL PENAL
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SESIUNE DE COMUNICATE ȘTIINȚIFICE:
ROLUL ȘTIINȚELOR JURIDICE ÎN ASIGURARE  

SECURITĂȚII NAȚIONALE
(Sala de conferințe, INIS)

MODERATOR: Xenofon ULIANOVSCHI,  
dr. hab., profesor universitar

Xenofon ULIANOVSCHI, dr. hab., prof. universitar, Vitalie SÎLI, dr., conf. universitar
OBIECTUL JURIDIC SPECIAL AL INFRACȚIUNILOR CU CARACTER TERORIST

Dumitru OBADĂ, Procuror-șef al Secției analiză criminologică, avizare 
și propuneri de legiferare a Procuraturii Generale, lector universitar, 
MA, formator INJ
INTERFERENȚA ȘI DIMENSIUNILE CONTROLULUI PROCESUAL PENAL 
ÎN SFERA TEHNICILOR SPECIALE DE SUPRAVEGHERE SAU CERCETARE

Octavian IACHIMOVSCHI, procuror în Procuratura Anticorupție, 
magistru în drept
PROVOCAREA INFRACȚIUNILOR DE CORUPȚIE ȘI CONEXE

Valentin ROȘCA, dr, lector universitar
SCHIMBĂRILE CLIMATICE ȘI NOILE PROVOCĂRI PENTRU SECURITATEA 
INTERNAȚIONALĂ

Xenofon ULIANOVSCHI, dr. hab., prof. universitar
SPECIFICUL TERORISMULUI INTERNAȚIONAL ȘI SISTEMUL DE MĂSURI 
DE COMBATERE AL ACESTUIA

Svetlana PURICI, dr., lector universitar; Dumitru PURICI, procuror-
detașat, șef al Centrului de Informații Juridice, INJ
APLICAREA MĂSURILOR SPECIALE DE INVESTIGAȚIE SPECIFICE 
CERCETĂRII INFRACȚIUNILOR LEGATE DE SECURITATEA INFORMATICĂ

Sava MAIMESCU, dr., conf. universitar
TRANSPORTATORUL INTERNAȚIONAL DE MĂRFURI, ÎNCĂRCĂTURI, 
OBIECTE, VALORI, PASAGERI – SUBIECT SPECIAL LA COMITEREA 
INFRACȚIUNII DE CONTRABANDĂ

Mihai BALAN, doctorand
PERSOANA FIZICĂ CA SUBIECT AL CONTRABANDEI COMISĂ CU ANIMALELE 
VII LA TRECEREA PESTE FRONTIERA VAMALĂ A REPUBLICII MOLDOVA

Ghennadi CALCAVURA, inspector superior, doctorand
ABORDĂRI CONCEPTUALE CU PRIVIRE LA RESPECTAREA DREPTURILOR 
CIVILE LA REALIZAREA MĂSURILOR SPECIALE DE INVESTIGAȚIE
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SESIUNE DE COMUNICATE ȘTIINȚIFICE:
REFLECȚII ASUPRA SECURITĂȚII  

PRIN PRISMA ȘTIINȚELOR POLITICE
 (Sala 101, INIS)

MODERATOR: Serghei SPRINCEAN,  
dr. hab., conf. universitar, ICJPS

Serghei SPRINCEAN, dr. hab., conf. universitar, ICJPS
PROVOCĂRI SECURITARE ÎN PERIOADA CRIZEI SANITARE ȘI PANDEMIEI 
COVID-19

Vasile BUBUIOC, doctorand
ACTIVITĂȚILE SPECIFICE DE INTELLIGENCE UTILIZATE ÎN DOMENIUL 
SECURITĂȚII NAȚIONALE

Николай ЦВЯТКОВ, доктор хабилитат, доцент
АСПЕКТЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Ирина БАЛИНА, доктор экономики, конференциар 
ФОРЕНЗИКА: ПАНДЕМИЯ ФЕЙКОВЫХ СООБЩЕНИЙ. КЛАССИФИ-
КАЦИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ

Svetlana CEBOTARI, dr. hab., conf. universitar
REPERCURSIUNILE CRIZEI RUSO - UCRAINENE ASUPRA SECURITĂȚII 
REPUBLICII MOLDOVA

Grigore PÎRȚAC, dr., conf. universitar
SECURITATEA ENERGETICĂ A REPUBLICII MOLDOVA CA DOMENIU 
PRIMAR AL SECURITĂȚII NAȚIONALE

Valeriu CERBA, dr., conf. universitar
ASPECTE PRIVIND MODALITĂȚILE DE REALIZARE A SECURITĂȚII 
NAȚIONALE ÎN CONTEXTUL PROBLEMELOR EXISTENTE ÎN PROCESUL 
DE REGLEMENTARE A DIFERENDULUI TRANSNISTREAN
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SESIUNE DE COMUNICATE ȘTIINȚIFICE:
ȘTIINȚA PENTRU SECURITATE:  
PROVOCĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI

(Platforma online ZOOM)
MODERATOR: Natalia ALBU, dr., conf. universitar

Natalia ALBU, dr., conf. universitar 
CONTROLUL DEMOCRATIC ASUPRA SERVICIILOR DE INFORMAȚII: 
DILEME CONCEPTUALE

Cristina EJOVA, dr., conf. universitar 
TERORISMUL INTERNAȚIONAL - AMENINȚARE LA ADRESA SECURITĂȚII 
EUROPENE

Tatiana BUSUNCIAN, dr., lector universitar
PARAMETRII INSTITUȚIONALI AI SECURITĂȚII INFORMAȚIONALE 

Vladimir STERPU, dr., lector universitar
CONCEPTUALIZAREA AMENINȚĂRILOR HIBRIDE ÎN STRATEGIILE DE 
SECURITATE

Maria PROCA, dr., formator INIS; Valentina STRATAN, dr., conf. universitar
RISCUL SOCIAL CA FACTOR DE LEGĂTURĂ ÎNTRE SECURITATEA UMANĂ 
ȘI ASISTENȚA SOCIALĂ

Liliana BENIUC, dr., lector universitar
PROBLEMA ASIGURĂRII SECURITĂȚII INFORMAȚIONALE LA NIVEL 
INTERNAȚIONAL

Marcel BENCHECI, dr., cercetător științific superior; Andrian 
MUNTEANU, doctorand
MANIFESTAREA SISTEMULUI ORGANELOR DE SECURITATE ÎN UNELE 
STATE DE INTERES PENTRU REPUBLICA MOLDOVA (ROMÂNIA, 
UCRAINA ȘI FEDERAȚIA RUSĂ)

Victoria BEVZIUC, dr., lector universitar; Renata COZONAC, doctorandă
CONTRIBUȚIA ORGANIZAȚIILOR INTERNAȚIONALE DE SECURITATE ȘI 
A STATELOR ÎN ASIGURAREA SECURITĂȚII UMANE
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SESIUNE DE COMUNICATE ȘTIINȚIFICE:
REFLECȚII DE SECURITATE PRIN  
PRISMA ȘTIINȚELOR POLITICE

(Platforma online ZOOM)
MODERATOR: Rodica SVETLICINÎI, dr., conf. universitar

Victor SACA, dr. hab., profesor universitar
ROLUL SECURITĂȚII NAȚIONALE ÎN ASIGURAREA INTERESULUI NAȚIONAL

Alina ȚURCANU, lector universitar, doctorandă
GESTIONAREA CRIZELOR POLITICE CA FACTOR DE ASIGURARE A 
SECURITĂȚII NAȚIONALE. CAZUL REPUBLICII MOLDOVA

Сергей ЧЕРНОМОРЕЦ, доктор права, доцент; Анатолий 
БРЕДИНСКИЙ, ассистент университар
КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ COVID-19 – НОВАЯ УГРОЗА ДЛЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Radj CĂRBUNE, lector universitar, doctorand 
IDENTITATEA NAȚIONALĂ A REPUBLICII MOLDOVA – VALOARE A 
SECURITĂȚII NAȚIONALE

Albert ANTOCI, dr., lector universitar; Cătălin LÎSÎI, masterand 
UNELE REFLECȚII ASUPRA FACTORILOR CE PREZINTĂ RISC DE 
SUBMINARE A SЕСURITĂȚII NАȚIОNАLЕ А RЕPUBLIСII MОLDОVА

Valentin BENIUC, dr. hab., profesor universitar; Liliana BENIUC, dr., 
lector universitar
REPUBLICA MOLDOVA ÎN CONTEXTUL POLITICII DE SECURITATE ȘI 
APĂRARE COMUNĂ

Татьяна ТУРКО, доктор политических наук, конференциар, 
Евгений ТУРКО, магистр политических наук
ПРОБЛЕМА НЕЛЕГАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ В УСЛОВИЯХ БЕЗВИЗОВОГО 
РЕЖИМА (НА ПРИМЕРЕ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА)

Olga BURDILA, lector universitar, doctorandă 
SECURITATEA – COMPONENTĂ AXIOLOGICĂ A ACȚIUNII POLITICE

Родика СВЕТЛИЧНЫЙ, dr., conf. universitar
БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ НА ПОСТСОВЕТСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ

Diana HÎRBU, dr., conf. universitar; Alexander KURTSKHALIA, doctorand
CONFLICTUL TERITORIAL – CONCEPT, STRUCTURĂ ȘI FORME DE MANIFESTARE
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REZUMATELE COMUNICĂRILOR
Comunicări în plen

Vitalie SÎLI - Mandatul de securitate:  
noțiune și domeniul de aplicare

Mandatul de securitate, deși este un concept relativ nou, totuși generează 
multiple discuții în mediul academic și în cadrul societății civile. Combaterea 
eficientă a criminalității necesită oferirea organelor implicate în această acti-
vitate a unor posibilități, uneori specifice, care ar asigura posibilitatea îndepli-
nirii calitative a sarcinilor aflate în fața lor. În această ordine de idei, ingerința 
temporară 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 desfășu-
rare sau sunt temeinic pregătite. 

În esență, susținem că pentru asigurarea respectării principiilor fundamen-
tale ale drepturilor și 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 excep-
țional de grave); 

2. Atentarea sau punerea în pericol al oricărei componente a securității na-
ționale; 

3. Existența unor indici direcți și confirmați privind existența faptului infrac-
țiunii (al pregătirii sau tentativei).

Examinând specificul utilizării mandatului de securitate, se poate afirma că 
acesta constă în restrângerea temporară a exercițiului unor drepturi și libertăți 
fundamentale în procesul realizării unor activități specifice pentru asigurarea 
securității naționale. Altfel spus, ingerința în exercițiului unor drepturi sau li-
bertăți fundamentale în activitatea de informații are un caracter temporar și se 
aplică doar pentru asigurarea securității naționale.

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 sco-
pul actelor sau măsurilor ce pot avea asemenea consecințe, condițiile în care 
pot fi efectuate și conținutul concret al documentelor ce materializează deme-
rsurile 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 reali-
zarea atribuțiilor sale, în scopul colectării de informații despre posibile eveni-
mente sau acțiuni ce ar putea pune în pericol securitatea statului, Serviciului de 
Informații și Securitate al Republicii Moldova urmează a i se oferi posibilitatea 
de a efectua, în afara unui proces penal, în baza unui mandat de securitate mă-
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surile prevăzute în art. 18 alin. (1) pct. 1) din Legea nr. 59 din 29 martie 2012 
privind activitatea specială de investigații.

În concluzii, autorul susține caracterul extrem de sensibil al implementă-
rii mandatului de securitate, și anume din motivul că acesta vizează ingerin-
ța 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 realizată 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 exe-
cuție 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 aplicării 
mandatului de securitate.

Valeriu CUȘNIR - Reflecții privind regimul juridic al măsurilor speciale de 
investigaţii pentru colectarea de informaţii despre posibile evenimente 
şi/sau acţiuni ce ar putea pune în pericol securitatea statului

Privită prin prisma scopului - culegerii de informații necesare pentru pre-
venirea și combaterea criminalității, asigurarea securității statului, ordinii pu-
blice, apărarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor, descoperirea 
și cercetarea infracțiunilor (art.1, alin.(1) din Legea nr.59 din 29.03.2012 pri-
vind activitatea specială de investigații) și sarcinilor cei revin, potrivit legii - a) 
relevarea atentatelor criminale, prevenirea, curmarea infracțiunilor și identifi-
carea persoanelor care le organizează și/sau le comit; b) descoperirea și cer-
cetarea infracțiunilor;c) căutarea persoanelor dispărute fără urmă ori a celor 
care se ascund de organele de urmărire penală sau de instanța de judecată ori 
se eschivează 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 peri-
col securitatea 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 pu-
terii de stat și reprezentând dreptul de poliție al statului (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 juridic 
special) se încadrează în activitatea polițienească, care la rândul ei constituie 
un gen specific și deosebit de important al activității statale, orientate spre so-
luționarea scopului și sarcinilor stipulate în lege, inclusiv - colectarea de infor-
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mații despre posibile evenimente şi/sau acțiuni ce ar putea pune în pericol secu-
ritatea statului (lit. d), art.2 din Legea nr.59 din 29.03.2012 privind activitatea 
specială de investigații - însoțită de aplicarea puterii coercitive a statului, astfel 
întemeindu-se legătura organică existentă dintre toate genurile de activități cu-
mulate sub incidența funcției polițienești a statului. 

Maniera în care legiuitorul autohton înserează în legile menționate (excep-
tând 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 efectuarea mă-
surilor speciale de investigații pentru colectarea de informații despre posibile 
evenimente și/sau acțiuni ce ar putea pune în pericol securitatea statului. 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 eve-
nimente şi/sau acțiuni ce ar putea pune în pericol securitatea statului; or legiui-
torul operează cu termenul „posibile” evenimente; precum și cu cuvintele „ce ar 
putea pune în pericol”; cuvinte care atestă o doză mare de estimare 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.

Maxim GROPA - Limitele mandatului de securitate – expansiunea 
criminalității organizate ca temei de justificare a mandatului de 
securitate

Necesitatea restrîngerii drepturilor și libertăților fundamentale ale omului 
de către organele securității statului apare în cazul existenței unor amenințări 
la adresa securității statului. Astfel, Art.4 din Legea nr.618/1995 privind secu-
ritatea statului 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.
Fenomenul criminalității organizate, raportat la etapa actuală, s-a globalizat 

destul de rapid, devenind unul din principalele amenințări în adresa securi-
tății naționale. Problema criminalității transfrontaliere prezintă mai multe as-
pecte și poate fi analizată din diferite perspective. Deci, putem vorbi despre o 
amenințare în adresa securității naționale datorită spectrului mare de acțiuni 
criminale comise 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 introducerea rapidă în 
circuitul legal. 
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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, atât pe teritoriul 
Republicii Moldova, cât și peste hotare.

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 
omului, cu excepția cazurilor prevăzute de Constituție și de alte acte legislative 
(art.4). Deci, în activitatea sa de asigurare a securității naționale de către Servi-
ciu, legislatorul i-a atribuit competențe de obținere a informațiilor prin efectua-
rea 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. 

Din păcate, legislatorul nu a prevăzut în legislația națională un mecanism 
specific al organelor securității naționale să reacționeze prompt în asemenea 
cazuri, dând posibilitate acestuia să documenteze acțiunile prejudiciabile ale 
organizațiilor criminale până la pornirea urmăririi penale, atribuind acțiunilor 
date și o tentă de prevenire a comiterii infracțiunilor, etapă uitată în lupta îm-
potriva 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 ale cetățenilor, dar care au ca scop pri-
mordial asigurarea securității naționale, unul din cel mai important element al 
statalității și siguranței omenirii. 

Acest mandat nu poate fi catalogat ca o armă necontrolată în mâinile Ser-
viciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, dar un scut menit să 
protejeze securitatea națională, mai mult ca atât, poate fi supus controlului par-
lamentar, a Procuraturii Generale și celui judiciar.
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Andrian MUNTEANU - Evaluarea mandatului de securitate prin prisma 
importanței acestuia pentru Serviciul de Informații și Securitate al Republicii 
Moldova

În societatea democratică, rolul principal al organelor securității naționa-
le constau în apărarea securității naționale, prevenirii și combaterii oricărei 
amenințări la adresa acesteia, protejării valorilor democratice și promovării 
intereselor strategice de securitate. Astăzi există multe dezbateri referitoare 
la posibilele restrângeri ale drepturilor și libertăților cetățenilor în timpul rea-
lizării mandatului de securitate de către un organ de securitate. Mai mult ca 
atât, rolul, locul, atribuţiile şi responsabilităţile unui serviciu de securitate sunt 
permanent obiectul unor dezbateri ample la nivelul mediilor academic și poli-
tice. Mereu sunt discutate aspectele privind puterea pe care aceste structuri o 
pot avea asupra societăţii. Pe de altă parte, noile tehnologii informaţionale şi 
de comunicaţii au produs schimbări semnificative asupra misiunilor clasice ale 
serviciilor de informaţii din întreaga lume.

Din totalitatea organelor de securitate ale sistemului național de securitate, 
Serviciul de Informații și Securitate are o importanță majoră în prevenirea și 
contracararea riscurilor și vulnerabilităților naționale, în protejarea statului 
Republica Moldova și a cetățenilor săi. Ca Serviciul de Informații și Securitate 
să își poată realiza obligațiile sale funcționale, acestei instituții trebuie să i se 
asigure condițiile și mecanismele necesare. Un mecanism important de asigu-
rare 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-
fășurată cu scopul cunoașterii strategice și prevenirii amenințărilor și vulnera-
bilităților la adresa securității naționale. De asemenea, culegerea de informații 
este 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 dis-
tinctă a mandatului de securitate este autorizarea, prin încheiere motivată, a 
procedurii specifice de culegere a informațiilor.

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-
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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 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.

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.  

Boris GLAVAN - Mandatul de supraveghere tehnică în contextul 
modernizării activității de informație în Republica Moldova

Noțiunea ”Mandat de supraveghere tehnică” este relativ nouă pentru vo-
cabularul juridic național și încă puțin cunoscută de către mediul academic, 
practicieni și alți actori importanți din domeniul investigațiilor confidențiale, 
nemaivorbind de toți ceilalți, care nu au o tangență directă cu această ramură 
de activitate. Acest termen îl regăsim în legislația României, unind generic ur-
mătoarele acțiuni: a) interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comuni-
care la distanță; b) accesul la un sistem informațional; 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  şi care nu mai ajunge să fie discutat în plenul Parlamentului, fiind reîntors 
de fiecare dată comisiei de resort. 
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Analiza acestui proiect denotă că mandatul de supraveghere tehnică este 
o nouă tentativă de scoatere a investigaţiilor speciale din starea de incertitu-
dine ce datează din 2012 şi până în prezent. Pe durata celor opt ani de zile, 
de la aşa-numita reformă a activităţii de investigaţii (operative și speciale), re-
prezentanţii acestui domeniu au făcut numeroase tentative de identificare a 
unei formule legale ce ar permite realizarea măsurilor tehnice de investigații 
în afara limitelor urmăririi penale. S-a încercat prin formula testării integrităţii 
profesionale, dar nu s-a reuşit. De câteva ori s-a propus promovarea mandatu-
lui de securitate, care, de asemenea, nu s-a reuşit. Paralel, se propune modifi-
carea CPP şi Legii nr.59 privind activitatea specială de investigaţii. 

În prezentul articol autorul încearcă să elucideze situaţia vizată, să analizeze 
subiecte pertinente de pe poziţii conceptuale şi să identifice soluţii corespu-
nzătoare cu privire la aplicarea mandatului de supraveghere tehnică în cadrul 
şi în afara urmăririi penale. Comentariile incluse în studiu vizează şi măsuri 
speciale, care nu neapărat sunt cuprinse de noţiunea ”supraveghere tehnică”. 

La cele indicate în studiu autorul face 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. 

Restricţionarea 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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Tudor OSOIANU, Ion COVALCIUC - Valoarea probantă a rezultatelor 
măsurilor speciale de investigații în procesul penal

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. În anul 
2019 ponderea măsurilor speciale de investigații în activitatea de urmărire pe-
nală a constituit circa 11,4% (5809 măsuri în 50920 cauze penale în gestiune). 

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 hotărâri 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. De asemenea invalidarea unor acte 
procedurale și declararea nulă a acestora ar avea consecință inadmisibilitatea 
datelor de fapt consemnate și pretinse a fi probe.

Deși, trebuie să recunoaștem că nu putem fi întru totul de acord cu abordarea 
instanței, deoarece la audierea martorului în speță a avut posibilitatea de a participa 
și avocatul inculpatului, care pe lângă adresarea întrebărilor a putut urmări și com-
portamentul martorului, în consecință prevederile art. 110 alin. (8) Cod de procedu-
ră penală nefiind relevante. Aplicarea, însă, a sancțiunii procesuale „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 soluționate 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 pro-
bele 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 organul de urmărire penală.

Concluzii. CSJ are aceleași abordări când este pusă la îndoială autenticitatea în-
registrărilor, indiferent de partea care a solicit verificarea acestora prin interme-
diul 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 vicioase privind 
examinarea probelor respective în instanțele de judecată; 

Legislația în domeniu are mai multe contradicții, remedierea cărora este una necesară.
Rolul MSI în probatoriu procesual penal este incontestabil, iar reevaluarea 

conceptului ASI este unul necesar.
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SESIUNE DE COMUNICATE ȘTIINȚIFICE:
ROLUL ȘTIINȚELOR JURIDICE  

ÎN ASIGURAREA SECURITĂȚII NAȚIONALE

Xenofon ULIANOVSCHI, Vitalie SÎLI - Obiectul juridic special al 
infracțiunilor cu caracter terorist

Manifestările de terorism, exteriorizate prin infracțiunile cu caracter tero-
rist, se deosebesc printr-un grad prejudiciabil sporit, din care motiv considerăm 
evidentă necesitatea acordării unei atenții mai mari activității de ocrotire a ce-
lor mai importante valori sociale și, implicit, relațiilor sociale corespunzătoare, 
valorilor, care sunt afectate sau puse în pericol prin comiterea acestor fapte 
criminale. Prin incriminarea faptelor citate legiuitorul național a instituționa-
lizat 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 
caracterizează printr-un grad prejudiciabil sporit, consecințe grave, producerea 
unei stări de temere la un cerc nedeterminat de persoane etc. Evident, în aseme-
nea condiții, pentru a asigura combaterea eficientă a acestui fenomen, este ne-
cesară 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-
nexe terorismului necesită frecvent aplicarea unor măsuri urgente și destul de 
categorice. Din acest motiv, posibilitatea obținerii unui mandat de securitate, 
care ar permite soluționarea sarcinilor de combatere a infracțiunilor cu carac-
ter terorist, poate contribui la eficientizarea, dinamizarea și diversificarea meto-
delor 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 infrac-
țiuni constă în faptul că în actuala redacție a CP RM legislatorul le-a plasat în 
patru capitole diferite, deși ele au un obiect generic comun şi deci, toate aceste 
infracțiuni trebuie să fie plasate într-un singur capitol, separat de celelalte com-
ponențe 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.
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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 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 şi 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 
comiterea 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 
protecția intereselor de importanță vitală pentru persoană, societate și stat 
față de diverse amenințări interne și externe ce pot fi caracterizate prin carac-
ter general periculos.

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

Astfel, afirmăm că obiectul juridic special al infracțiunilor cu caracter te-
rorist îl constituie grupurile de relații sociale omogene ce țin de menținerea/
asigurarea/ securității internaționale în diferite domenii ale ei: securitatea mi-
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litară, securitatea politică, securitatea economică, securitatea societală și secu-
ritatea mediului. 

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

Dumitru OBADĂ - Interferența și dimensiunile controlului procesual 
penal în sfera tehnicilor speciale de supraveghere sau cercetare

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 consecinţă, la 20 aprilie 2005 Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei, 
la cea de-a 924 întâlnire, a adoptat Recomandarea privind ,,tehnicile speciale de 
investigare” în cazul infracţiunilor grave, inclusiv actele de terorism.

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 desfăşurării cercetărilor penale în cauze de crime grave 
şi acte de terorism, urmărindu-se, totodată, asigurarea respectării necondiţio-
nate a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului.

Vom remarca faptul că, în conținutul prezentului studiu conceptul de ,,teh-
nici speciale de supraveghere sau cercetare”, care a fost adoptat în cadrul ma-
jorității statelor membre ale Consiliului Euorpei, este utilizat ca unul generic 
căruia, la nivel național, îi corespunde conceptul de ,,măsuri speciale de inves-
tigații”. 

Așadar, investigațiile procesual penale cu utilizarea tehniilor speciale de su-
praveghere sau cerectare comportă un grad sporit de intruziune în sfera drep-
turilor și libertăților fundamntale ale omului din care motiv organele investite 
cu asemenea competențe sunt ținute, de fiecare dată, să apeleze la aceste ins-
trumente investigative cu maximă diligență, respectând raportul de proporțio-
nalitate dintre interesul social orientat spre asigurarea ordinii publice, preve-
nirea și combaterea criminalității, 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. 
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Abordând problematica sferei controlului procesual penal din perspectiva 
obiectului activității de supraveghere, în mod prioritar în studiu se centrează 
pe analiza acestor competențe pornind de la: subiectul împuternicit și etapa de 
realizare a controlului.

Dacă în cadrul examinării raportului se constată că nu sunt 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-
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 investiga-
ții în cazul dispariției temeiurilor care au determinat dispunerea și efectuarea 
măsurilor, implică atât ofițerul de investigații, cât și ofițerul de urmărire penală. 
Acești doi subiecți procesuali trebuie să informeze imediat procurorul 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 această 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 spe-
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ciale de investigații și aprecierea pertinenței, precum și a caracterului probator 
al informațiilor administrate prin intermediul măsurilor speciale de investiga-
ții. Aceste control operează din oficiu în virtutea prevederilor legii procesual 
penale, respectiv poate fi apreciat ca unul proactiv și se rezumă la confirmarea 
de către procuror a respectării cerințelor legale la desfășurarea activității spe-
ciale de investigații.

Interferența și dimensiunile controlului procesual în sfera activității specia-
le de investigații este un subiect complex, cu impact practic direct, cadrul nor-
mativ urmând a fi ajustat rigorilor de claritate, accesibilitate și previzibilitate 
a Legii, acționând centripet asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale 
omului.

Octavian IACHIMOVSCHI - Provocarea infracțiunilor de corupție și 
conexe

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 și, în oricare din manifestări-
le 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.

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 rândul lor, de promisiunea unei remunerări ilicite pentru re-
alizarea acestei provocări. Acest fapt face ca constatarea existenței provocării 
să fie una temeinică și probante, ori o sentință de achitare din motiv că fapta 
de corupție a fost provocată, poate sta la baza intentării unui process penal în 
privința 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 certitudinea 
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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 rămânând definitivă.

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.

Astfel, în ipoteza în care și agenții statului vor fi achitați în mod definitiv din 
motivul lipsei faptului infracțiunii, va fi constatat contrariul, adică lipsa unei 
provocări, ceea ce va da naștere unei situații în care două hotărâri judecătorești 
nu se pot împăca, adică se exclud reciproc, situația care va da posibilitatea revi-
zuirii procesului initial. Riscul unei asemenea situații este generarea unui cerc 
vicios și denaturarea procesului de înfăptuire a justiției.

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, ori o astfel de 
procedură nu este reglementată de 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 practicilor ce ar genera determinarea per-
sonal de către agenții statului 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 a practicilor de tratare greșită a unor situații ca 
având elemente de provocare.  
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Valentin ROȘCA - Schimbările climatice și noile provocări pentru 
securitatea internațională

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 influențează 
sistemul de securitate internațională, valoarea și rolul principiului suveranității 
în dreptul internațional deține o relevanță incontestabilă. 

Dreptul internațional încă este „dominat” de statele suverane, iar puterea ră-
mâne elementul decisiv în ordinea juridică internațională. Desigur, în prezent 
nu putem vorbi despre acea putere manifestată prin aplicarea forței sau ame-
nințarea cu aceasta în dreptul internațional. „Puterea” în calitate de element 
decisiv în ordinea juridică internațională este manifestată prin diverse forme 
la nivel interguvernamental, care direct sau indirect creează o supremație/de-
pendență 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 influente sau a sistemului majorității de vot. În 
pofida recunoașterii față de organizațiile internaționale a statutului de subiect 
de drept internațional, acestea nu dispun de o reală capacitate juridică, care, 
în cazul statelor, se bazează pe suveranitatea de care se bucură. Personalitatea 
juridică aparține statului ca entitate suverană. Suveranitatea conferă statului 
personalitate juridică internațională, aptitudinea de a acționa in cadrul comu-
nității internaționale, prin exercitarea drepturilor şi asumarea obligațiilor. În 
cazul organizațiilor internaționale interguvernamentale personalitatea juri-
dică se bazează pe forța juridică conferită prin statut de către statele membre, 
anume în virtutea suveranității lor. Totuși, există un spațiu de manevră pentru a 
opera o schimbare structurală a conținutului și a procedurilor dreptului inter-
național în viitor, care ar trebui să devină un drept al securității internaționale 
cu un garant în personalitatea ONU.

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. 

Adițional tipurilor de conflicte care au tangență cu deficitul resurselor na-
turale menționate anterior se mai evidențiază încă cinci tipuri de conflicte, și 
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anume:  
conflicte care decurg în mod direct din degradarea mediului pe plan local; 
confruntări etnice care decurg din ridicarea ratei migraţiei şi segregației 

sociale 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 valo-

rificării 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 puţin probabil.

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 îşi redirecționează interesele sale 
naționale spre asigurarea unui acces cât mai liber şi 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 pre-
vederilor art. 2, alin. (4) al Cartei ONU, de exemplu, Rwanda, Iugoslavia, Irak, 
Libia, Siria, etc., apare întrebarea cum va putea ONU să ofere un model core-
spunzător de asigurare a păcii și securității internaționale în contextul unor 
provocări noi, în special „conflictele ecologice”, specifice sec. 21.

Xenofon ULIANOVSCHI - Specificul terorismului internațional și 
sistemul de măsuri de combatere al acestuia

Conform art. 278 Cod penal al Republicii Moldova, terorismul este definit ca 
provocarea unor explozii, incendii sau săvîrșirea altor acțiuni care periclitează 
viața oamenilor, cauzează daune materiale în proporții mari sau provoacă alte 
urmări grave, dacă acestea sunt săvârșite în scopul de a submina securitatea 
publică, de a intimida populația sau de a impune autorităților publice sau per-
soanelor fizice anumite decizii, precum și  amenințarea cu săvârșirea unor ast-
fel de acțiuni în aceleași scopuri.

Astfel, indicându-se că terorismul constă în provocarea unor explozii, in-
cendii care periclitează viața oamenilor, cauzează daune materiale în propor-
ții mari sau provoacă alte urmări grave, legislatorul mai indică și faptul că te-
rorismul poate fi manifestat și prin săvârșirea altor acțiuni, care periclitează 
viața oamenilor, cauzează daune materiale în proporții mari sau provoacă alte 
urmări grave. Prin alte acţiuni se poate de înţeles şi acţiunile care constituie 
infracţiunea de bioterorism, de terorismul nuclear, cyberterorismul etc.
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În sens larg, acţiunile teroriste pot fi comise de indivizi aparte, grupuri de 
indivizi sau organizaţii, iar în unele lucrări se indică că ele pot fi comise chiar şi 
de către state. În literatura de specialitate găsim mai multe definiţii şi noţiuni 
ale terorismului, bioterorismului, terorismului nuclear, cyberterorismului etc. 
Dicţionarul enciclopedic al limbii române defineşte terorismul ca o totalitate de 
acte de violenţă comise de un grup sau de un regim reacţionar.

Biroul Federal de Investigaţii (FBI) al SUA, în raportul său anual din 1999 de-
fineşte terorismul ca acte deliberate sau premeditate săvârşite de un individ sau 
un grup de indivizi din considerente politice sau sociale. Însă teroriştii pot folosi 
diverse tipuri de arme şi mijloace pentru săvârşirea infracţiunilor de terorism, 
cât şi moduri de manifestare a actelor de terorism: de la acte de vandalism şi 
violenţă până la aplicarea convenţională a armelor neconvenţionale, cum ar fi 
potenţialul armelor de distrugere în masă (ADM). General Accounting Office al 
SUA defineşte ADM ca “armament chimic, biologic sau nuclear, cât şi agenţii lor”.

Reieşind din cele sus-indicate, unii autori definesc bioterorismul ca trata-
mentul sau folosirea agenţilor biologici de către persoane individuale sau gru-
puri de persoane pe motive politice, religioase, ecologice sau alte obiective 
ideologice. Specificul bioterorismului constă în faptul că aceste acte de terorism 
se realizează cu folosirea armelor şi agenţilor biologici. În acest sens războiul 
biologic denotă folosirea ostilă a agenţilor biologici împotriva unui duşman 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 răsfrâng periodic asupra vieților oamenilor, răpind într-un ter-
men foarte scurt mii de vieți omenești și punând în pericol milioane de aseme-
nea vieți.

Terorismul nu mai poate fi caracterizat ca o manifestare locală, o infracţiune 
naţională, ci are amploare mai largă, are un caracter internaţional, sunt afectate 
mai multe state şi, uneori, chiar statele practic, susţin sau ocrotesc organizaţiile 
sau persoanele implicate în acte de terorism pe teritoriul altor state. 

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 supraviețui 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. Analiza legislației cu privire la combaterea terorismului în dife-
rite țări permite de a evidenția anumite legități a reglementării legale a comba-
terii 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.
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Statele trebuie să prevadă o măsură de pedeapsă sporită pentru săvârșirea 
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-nu-
mita 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.

Svetlana PURICI, Dumitru PURICI - Aplicarea măsurilor speciale de inves-
tigație specifice cercetării infracțiunilor legate de securitatea informatică

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, inclu-
siv 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 paradoxal, o simplă identificare a 
abonatului, a proprietarului sau utilizatorului unui sistem de comunicații electronice, 
monitorizarea conexiunilor comunicațiilor telegrafice și electronice, ca măsuri vitale 
în cercetarea unei infracțiuni informatice, de regulă, nu pot fi efectuate.

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 infracți-
uni suficient de grave, conform legislațiilor naționale interne. Cu toate acestea, 
în Raportul 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 infracți-
uni informatice. De aceea, Părțile ar trebui să ia în considerare aplicarea celor 
două măsuri în cazul infracțiunilor stabilite în Secțiunea 1 a Capitolului II din 
Convenție, pentru a oferi un mijloc eficient în cercetarea acestor infracțiuni și a 
infracțiunilor săvârșite cu ajutorul sistemelor informatice, fapt despre care nu 
s-a ținut cont în legislația procesual penală a Republicii Moldova.

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 
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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 
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. 

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 trimit-
erilor poștale.

Potrivit art. 30 din Constituția Republicii Moldova, statul asigură secretul scriso-
rilor, al telegramelor, al altor trimiteri poștale, al convorbirilor telefonice și al ce-
lorlalte mijloace legale de comunicare. De la aceste prevederi se poate deroga prin 
lege, în cazurile când aceasta este necesar în interesele securității și bunăstării eco-
nomice a țării, a ordinii publice și în scopul prevenirii infracțiunilor.

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.

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).
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Sava MAIMESCU - Transportatorul internațional de mărfuri, 
încărcături, obiecte, valori, pasageri – subiect special la comiterea 
infracțiunii de contrabandă

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. La transportarea pasageri-
lor 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. 20 a apărut și mijlocul de transport 
prin containere.

Practica activității vamale internaţionale demonstrează că în calitatea lor de 
mijloc de transport, containerele au început să fie utilizate în cazul transportării 
mărfurilor în unităţi de transport combinate, adică în cazul în care la transpor-
tarea mărfurilor împachetate şi sigilate în container se utilizează transportul 
auto, feroviar, aerian, naval şi fluvial, Un avantaj al utilizării containerelor ca 
mijloc de transport este faptul că, la necesitate, acestea pot fi şi transportate 
cu uşurinţă de pe un tip de transport pe altul prin intermediul macaralelor 
speciale de încărcare-descărcare. Aplicarea containerelor ca mijloc de trans-
port al mărfurilor este prevăzută și în Convenţia internaţională cu privire la 
transportul internaţional al mărfurilor cu aplicarea Carnetului TIR, semnată la 
14.11.1975 la Geneva, numită în limbajul funcţionarilor vamali Convenţia tran-
zitului vamal internaţional accelerat. Conform prevederilor Convenţiei TIR, la 
transportarea internaţională a mărfurilor prin utilizarea containerelor trebuie 
ca acestea, indiferent de capacitatea şi volumul lor, să dispună de înscrisuri şi 
semne de marcare specială. Astfel, marcarea containerelor trebuie să fie efec-
tuată conform Convenţiei TIR, adică containerul să dispună de o placă cu di-
mensiuni de 250x400 mm, pe care să fie fixate literele TIR cu caractere majus-
cule latine, care să aibă o înălțime de 200 mm şi o lăţime de 20 mm, aceste litere 
să fie de culoare albă pe un fond albastru. Transportarea mărfurilor pe rutele 
internaţionale trebuie să se efectueze în baza unui contract internaţional, de 
formă specială, prevăzut de Convenţia CMR semnată la 19 mai 1956 la Geneva. 
Convenția CMR a adoptat formularul special al scrisorii 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 internațională a mărfurilor și 
încărcăturilor, și dacă numai pe o parte neînsemnată a rutei este aplicat trans-
portul auto internațional, se aplică Convenția CMR din 19 mai 1956 și prevede-
rile Convenției TIR din 14.11.1975.

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 



32

mărfurilor, figurând doar în calitate de persoană juridică, care își îndeplineș-
te obligațiunile contractuale din momentul încărcării mărfurilor de la expedi-
tor, până la transportarea lor la destinatar. Noţiunea de persoană juridică este 
stipulată în legislaţia civilă a statului în cadrul unei norme juridice prevăzută 
de legiuitor. Conform normei juridice civile stipulate în art. 171 din Codul ci-
vil al Republicii Moldova, stabilim că persoana juridică este subiectul de drept 
constituit în condițiile legii, având o organizare de sine stătătoare și un patri-
moniu propriu și distinct, afectat realizării unui anumit scop conform cu legea, 
ordinea publică și bunele moravuri. Persoană juridică poate să dobândească şi 
să exercite în nume propriu drepturi patrimoniale şi personale nepatrimoniale, 
să-şi asume obligaţii, poate fi reclamant şi pârât în instanţa de judecată. 

Reieşind din dispoziţia în cauză, constatăm că persoana juridică, pe lângă 
obligaţiile şi drepturile prevăzute de actele normative naţionale, iar în unele 
cazuri de cele internaţionale, poate purta şi răspundere pentru îndeplinirea ne-
corespunzătoare a dispoziţiilor directe ale legii sau neîndeplinirea obligaţiuni-
lor sale cu patrimoniul său. Răspunderea transportatorului ca persoană juri-
dică poate parveni numai atunci când el, activând în numele său, în numele 
expeditorului sau în numele destinatarului de mărfuri, a încălcat prevederile 
convenţiilor internaţionale, ale acordurilor bilaterale sau multilaterale inter-
naţionale stipulate în normele juridice în conformitate cu care se efectuează 
transportarea mărfurilor pe cale internaţională, cauzând astfel prejudiciu sta-
tului pe teritoriul căruia el îşi execută obligaţiunile contractuale.

La transportul internaţional de mărfuri, pasageri constatăm noţiuni precum 
„persoană juridică – agent economic participant la AEE – expeditor, exportator 
de mărfuri”; „persoană juridică – agent economic partipant la AEE – destinatar, 
importator de mărfuri”, „transportator de mărfuri” şi „transportator de pasage-
ri”, care figurează ca persoană juridică ce îşi îndeplineşte obligaţiunile statutare 
prevăzute de legislaţia statului de înregistrare. Documentele de procedură va-
mală denotă că în cazul în care persoana juridică, agent economic participant la 
AEE a statului, rezident al Republicii Moldova care practică genul de activitate 
- transportul internaţional de mărfuri și pasageri, încalcă regulile vamale sau 
comite contrabandă, nu întâmpină probleme la aplicarea sancţiunilor conform 
prevederilor CV al Republicii Moldova sau ale CP al Republicii Moldova. Proble-
me complicate apar în cazurile când infracţiunea de contrabandă este comisă 
de persoana juridică străină care expediază mărfuri către agentul economic 
destinatar din Republica Moldova, îndeosebi în cazurile când contrabanda este 
comisă de transportatorul specializat în transportarea pe cale internaţională a 
mărfurilor. În asemenea situaţii apar probleme care practic nu pot fi explicate 
şi nici nu au un răspuns calificat din punct de vedere teoretico-juridic la apli-
carea mecanismului de sancţiuni atât administrative, cât şi penale. Probleme 
apar din motive reale şi obiective, precum: 

 - persoana juridică străină – agent economic al activităţii economice externe 
– îşi are sediul în afara hotarelor Republicii Moldova şi nicidecum nu putem 
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avea acces la baza de date a activităţii sale, pentru a o recunoaşte în calitate de 
subiect al contravenţiei sau al infracţiunii de contrabandă;

 - lipsa actelor autentice care au stat la baza efectuării tranzacţiei, 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 sancţiunii 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 situaţia comiterii infracţiunii de contrabandă de către persoana juridică 
participantă la AEE a Republicii Moldova, instanţa de judecată poate aplica 
doar acele sancţiuni care sunt stipulate în art. 63 din CP al Republicii Moldova, 
însă atât teoretic, cât şi practic, aplicarea acestor sancţiuni pentru comiterea 
contrabandei de către persoanele juridice străine care expediază în mod ilegal 
în Republica Moldova mărfuri, valori, bunuri sau care efectuează transportarea 
mărfurilor prin regim de tranzit internaţional prin teritoriul statului nostru 
este imposibilă.  

Mihai BALAN - Persoana fizică ca subiect al contrabandei comisă cu 
animalele vii la trecerea peste frontiera vamală a Republicii Moldova

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, 
constatăm că fluxul de persoane fizice, pasageri aflați în trecere peste frontiera 
vamală a Republicii Moldova prin Aeroportul Internațional Chișinău în perioa-
da 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, persoanelor fizice, 
pasagerilor li se garantează dreptul la libera circulație și li se aprobă posibili-
tatea de a avea asupra sa, inclusiv în bagajele personale, obiecte, valori, bunuri 
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de uz personal și de necesitate personală, inclusiv mijloace bănești, valută, va-
lori 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. 

Conform prevederilor legislației vamale în vigoare a Republicii Moldova, 
persoanelor fizice, pasagerilor aflați în trecere peste frontiera vamală a Repu-
blicii 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 (câi-
ni de rasă; iepuri de prăsilă; pisici; nutrii, andatre; șenșile ș.a.), trecerea peste 
frontiera vamală a cărora se înfăptuiește numai cu acordul Agenției Naționale 
pentru Siguranța Alimentelor.

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 sau ca infracțiune de contrabandă, prevăzute de 
legislația vamală în vigoare a Republicii Moldova.

Doctrinarii penaliști din Republica Moldova sugerează că prin „subiectul 
infracțiunii” urmează să înțelegem persoana care săvârșește nemijlocit latura 
obiectivă a infracțiunii. Conform opiniilor doctrinarilor penaliști, subiectul in-
fracțiunii trebuie să corespundă unor condiții generale (prevăzute în normele 
corespunzătoare din Partea Generală a Codului penal) și, după caz, unor condi-
ții speciale (care pot fi stabilite în norma corespunzătoare din Partea 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 regulă, subiect al infracțiunii poate fi orice persoană care întrunește cumu-
lativ cele trei condiții: vârsta, responsabilitatea și libertatea de voință și acțiune 
a persoanei. 

Legislația penală în vigoare a Republicii Moldova denotă că în calitate de su-
biect al infracțiunii de contrabandă poate fi orice persoană fizică – cetățean al 
Republicii Moldova, cetățeni ai altor state, care la momentul trecerii peste fron-
tiera vamală a Republicii Moldova au atins vârsta de 18 ani, sunt responsabili și 
au capacitatea și libertatea de voință și acțiune de a se deplasa peste frontiera 
vamală a Republicii Moldova. 
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Ghennadi CALCAVURA - Abordări conceptuale cu privire la respectarea 
drepturilor civile la realizarea măsurilor speciale de investigație

O caracteristică esențială a unei societăți democratice o constituie grija pen-
tru respectarea drepturilor și libertăților omului. Aceasta este o problemă de 
permanentă 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 
devină drepturi fundamentale înscrise în majoritatea constituțiilor statale, pre-
cum și în convențiile și pactele internaționale cu privire la drepturile omului.

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, 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 circums-
tanțe sumbre și învăluite de mister, era cu neputință să se dezvolte ideologia 
drepturilor omului ca valoare inestimabilă.

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, fun-
damentul 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.

La abordarea noțiunii „respectării drepturilor civile” în cadrul măsurilor spe-
ciale de investigație, un lucru esențial este  să înțelegem termenul „respectare”.

În concluzie afirmăm că:
- Respectul, ca principiu al drepturilor omului, în domeniul legalității este 

într-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.

https://context.reverso.net/traducere/romana-germana/publica%C8%9Bii
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- 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.

Afirmăm că esenţa 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 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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SESIUNE DE COMUNICATE ȘTIINȚIFICE:
REFLECȚII DE SECURITATE  

PRIN PRISMA ȘTIINȚELOR POLITICE

Serghei SPRINCEAN - Provocări securitare în perioada crizei sanitare 
și pandemiei 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 ni-
vel atât la nivel mondial, cât și în țările în curs de dezvoltare, printre care e și 
Republica Moldova, în contextul în care democratizarea a devenit o componen-
tă a modernizării statelor și un obiectiv global al comunității internaționale. 
Acest lucru a însemnat, de asemenea, că viața umană individuală a obținut o 
mai mare importanță și mai multă atenție. Prin urmare, rolul drepturilor și li-
bertăților omului și punerea lor în aplicare la nivel național și pe plan extern a 
devenit mult mai important. La nivel internațional, se atestă procesul de crește-
re a nivelului de globalizare, ceea ce duce la o contracție a spațiului și timpului, 
precum și la lichidarea treptată a frontierelor. 

 După recunoașterea oficială, prin intermediul Organizației Mondiale a 
Sănătății, a crizei sanitare în lume, în ianuarie 2020 multe aspecte ale vieții au 
căpătat un nou sens, au fost reconceptualizate și re-evaluate. Provocările și ris-
curile securitare se amplifică substanțial în perioada crizei sanitare, generată 
de pandemia COVID-19, 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.

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 iniția-
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tivei OMS de prelungire 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 consti-
tuie o nouă cauză de mortalitate 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 
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. În mod imperativ, se impune aplicarea universală a principiului securitar 
al proporționalității măsurilor de precauție, corelate cu pericolele reale, esti-
mate 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 princi-
piu este un mecanism de evitare a derapajelor referitor la încălcarea drepturi-
lor omului și libertăților fundamentale, mai ales în contextul în care se impune 
implementarea unei strategii eficiente de contracarare a atacurilor campanii-
lor mediatice de știri false asupra opiniei publice în contextul pandemiei de CO-
VID-19, care ar consta în implicarea plenară a expertizei, experților, apelarea la 
cunoștințe științifice veridice și general aprobate de către comunitatea științifi-
că. Gama largă a provocărilor și riscurilor de securitate a suferit o diversificare 
și mai mare în contextul pandemiei actuale COVID-19.

Vasile BUBUIOC - Activitățile specifice de intelligence utilizate în 
domeniul securității naționale

Activitatea de intelligence al unui serviciu de informații nu presupune nu-
mai 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 contracarării unor 
amenințări la adresa securității naționale, spre exemplu, combaterea teroris-
mului sau prevenirea unor atentate teroriste. De asemenea, activitatea de inte-
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lligence este efectuată cu scopul evaluării riscurilor strategice privind unele ac-
țiuni 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-mi-
nistrul etc.) cu scopul elaborării și coordonării politicii interne și externe a țării.

Operaţiunile de culegere a informaţiilor secrete se consideră a fi cea mai speci-
fică activitate pentru serviciile de informaţii şi sunt axate în principal, în viziunea 
lui G. Toma, pe culegerea de informaţii de la surse umane (HUMINT), din semnale 
(SIGINT – interceptarea, decriptarea şi interpretarea comunicaţiilor electronice), 
din imagistică (IMINT – imagini obţinute de către sistemele de recunoaştere), 
precum şi din alte mijloace tehnice (dispozitiv de ascultat, dispozitive de supra-
veghere a mediului şi culegerea de dovezi prin pătrunderi clandestine, unde se 
combină culegerea de informaţii din sursă; umane cu cea prin mijloace tehnice).

Activităţile specifice de intelligence al serviciilor de informaţii pot fi la vedere 
(legale) sau sub acoperire (ilegale). Metodele legale sunt cel mai adesea folosite 
pentru a strânge informaţii din surse deschise (OSINT). În cazul metodelor sub 
acoperire sau clandestine, culegerea informaţiilor despre cele mai atractive ţinte 
(potenţial adversar) se face în secret, fără ştiinţa acestora. Metodele sub acope-
rire pot include folosirea surselor umane, dispozitivele de interceptare sau codi-
ficare a comunicaţiilor, echipamentele sofisticate de culegere a datelor etc.

Lupta împotriva terorismului implică şi pericolul încălcării drepturilor omu-
lui, ale principiilor fundamentale prevăzute de Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului (CEDO). Metodele utilizate în activitatea de intelligence împotriva tero-
rismului pot fi un bun pretext pentru serviciile de informaţii de a asculta convor-
birile telefonice, de a nu respecta secretul corespondenţei, sau de a reţine sau 
aresta ilegal anumite persoane. Considerăm fondată opinia specialiştilor în do-
meniu că există pericolul ca unele partide aflate la guvernare să folosească aceste 
situaţii pentru a lupta împotriva opoziţiei politice sau a unei minorităţi naţio-
nale sau religioase. Aceste drepturi sunt protejate în numeroase documente ju-
ridice interne şi internationale, printre care se numără Declaraţia Universală a 
Drepturilor Omului (adoptată în 1948), Convenţia Europeană pentru apărarea 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale ale omului (adoptată în 1950) 
şi Convenţia ONU împotriva Torturii (adoptată în 1984).

Promovarea proiectului Legii privind activitatea contrainformativă şi acti-
vitatea informativă externă trebuie să devină o prioritate pentru Serviciul de 
Informaţii şi Securitate ca parte componentă a sistemului securităţii naţionale, 
cu scopul de a consolida un organ fiabil, competent şi eficient în raport cu ame-
ninţările existente şi posibile pentru securitatea Republicii Moldova. Reforma 
iniţiată de către Serviciul de Informaţii şi Securitate trebuie să asigure îndepli-
nirea calitativă a atribuţiilor Serviciului, indiferent de posibilele constrângeri 
exercitate de unii beneficiari de intelligence, de exponenţii anumitor grupuri 
de presiune din mediile politice, de afaceri, ai societăţii civile etc.

În concluzie, trebuie să menționăm că efectuarea unor activități specifice cu-

http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.pdf
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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.

Николай ЦВЯТКОВ - Аспекты национальной безопасности 
Республики Молдова

Исторически территория Республики Молдова является простран-
ством сосуществования и смешивания разнообразных народов, культур. 
Территория, на которой располагается современная Республика Молдо-
ва, всегда была пространством столкновения миров, соперничества им-
перий, смешения эпох. Историческое значение такого расположения обу-
словило в определенной 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, 
унаследовали многие черты советской эпохи. Республика Молдова в це-
лом, а Приднестровье в частности, стали ярким во площением советского 
образа государственно-административного строения: высокая концен-
трация технической, инженерной и военной интел лигенции «советской 
закалки». А на территории Приднестровья процесс «Перестройки» вооб-
ще  рассматривался в качестве условия для дальнейшего развития. Од-
нако исторические процессы сложились иначе – по пути строительства 
национальных – даже этнократических – государств. 

Поначалу региональные этнонациональные движения, возникшие 
внутри новообразованного государства Республика Молдова, выдвигали 
вполне умеренные требования: экономическая автономия, сохранение 
родного языка, национальной культуры, традиций. Другими словами, 
это были выступления, направленные на сохранение сложившейся са-
мобытности. Такие требования укладывались в общий ход событий и по 
своей сути были схожи с требованиями тех представителей молдавской 
интеллигенции, которые ратовали за «возрожде ние» и «пробуждение» 
национальной культуры, хотя приписываемый её упадок носил спорный 
характер. В ходе такого этнокультурного «противостояния» были урегу-
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лированы вопросы, касающиеся автономного территориально-админи-
стративного образования для гагаузов. Но противоречия между правым 
и левым берегами Днестра носили более глубокий характер, включаю-
щий экономические интересы, исторические события и геополитиче-
ские перспективы.

Разница внутренних мотивов и объективных предпосылок отрази-
лась, в конечном итоге, на характере противостояния Кишинёва и Тирас-
поля на последующие десятилетия. 

В Гагаузии, в свою очередь, также наблюдается сочетание «советской» 
и этнократической моделей. На данный момент в Гагаузии нет высокого 
уровня социальной напряжённости, несмотря на сложное материальное 
положение подавляющего большинства жителей автономии. В обще-
ственных настроениях Гагаузии наблюдается ярко выраженная потреб-
ность в дополнительных полномочиях для региона, особенно в финан-
совой и экономической сферах. Вторая по популярности идея в регионе 
– предоставление Гагаузии собственной квоты в Парламенте Республики 
Молдова.

Гагаузский регион, как политический феномен, в полной мере мо-
жет считаться гордостью Республики Молдова. Опыт взаимодействия 
Кишинёва и Комрата станет хорошей базой по дальнейшему развитию 
Молдавского государства в целом и гагаузской автономии в частности. 
Мирное, уникальное сосуществование романской, славянской и тюрк-
ской 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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Cristina EJOVA - Terorismul internațional - amenințare la adresa 
securității europene

La începutul secolului 21, terorismul s-a transformat rapid într-o amenințare 
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 terorismului 
internațional actual este reorganizarea lumii în baza unor principii mai juste, 
diferite de cele acceptate în lumea contemporană şi realizarea unui proiect glo-
bal alternativ de dezvoltare politică. Subliniem faptul că niciodată până acum, 
pe parcursul istoriei omenirii, organizațiile teroriste nu și-au stabilit astfel de 
sarcini globale.

Astăzi ne confruntăm cu un nou tip de terorism, diferit de cel ce era acum 
douăzeci - treizeci de ani în urmă. Terorismul „modernizat” necesită un studiu 
comprehensiv care ar permite înțelegerea orientării transformării terorismu-
lui modern, prognozarea consecințelor socio-politice ale acestui fenomen și 
elaborarea unor tehnologii sociale adecvate de luptă împotriva terorismului în 
forma sa actuală.

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 
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.

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.

Totodată, procesul globalizării contribuie la transformarea terorismului în-
tr-un fenomen internațional. Încercările terorismului internațional de a se po-
ziționa drept un răspuns asimetric la revendicările neo-hegemonice ale țărilor 
„miliardului de aur”, au drept scop legalizarea activității teroriste ca una dintre 
formele de luptă politică
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Ирина БАЛИНА - Форензика: пандемия фейковых сообщений. 
Классификация и последствия

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». 

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.

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». 

Подобного Регламента в Республике Молдова в настоящее время нет, 
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 
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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. 

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 выра-

жением злой воли, а выступают таким следствием эволюционных меха-
низмов, 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.

Svetlana CEBOTARI - Repercursiunile crizei ruso - ucrainene asupra 
securității Republicii Moldova

În ultimul timp, criza ruso-ucraineană, care a început în 2014 și care are o 
durată de mai bine patru ani, ca preocupări a politicii și diplomației internați-
onale, devine obiectul unei atenții sporite. Tot mai mulți cercetători, dar și fac-
tori de decizie din sfera politicii internaționle își aruncă tot mai frecvent priviri-
le asupra relațiilor dintre cele două state- Federația Rusă și Ucraina. Aceasta se 
întîmplă și din cauza că, atât Federația Rusă, cât și  Ucraina au fost în ultimii ani, 
fiecare în parte, obiectul unui interes particular, cauzat de evenimente precum: 
acțiunile Federației Ruse în Estul Ucrainei, ocuparea de către Rusia a peninsulei 
Crimeea. Analiză impactului crizei ruso-ucrainene asupra securității regionale, 
în general, cât și asupra securității Republicii Moldova, în particular, de aseme-
nea devine un subiect prezent în discursurile politicienilor și a cercetătorilor 
științifici.  Pentru o mai bună comprehensiune a acestui fenomen este necesar  
de a scoate în relievanță unele aspecte pe care ar putea să le aibă impactul cri-
zei ruso-ucrainene asupra securității Republicii Moldova,

Astfel, pentru o mai bună înțelegere a repercursiunilor crizei ruso-ucraine-
ne asupra securității Republicii Moldova, apare necesitatea de a relieva 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 ale Federației Ruse im-
plicate în evenimentele și acțiunile militare din zonă. Aici sunt icluse unitățile 
motorizate, unitățile de artilerie, de infanterie, unități ale forțelor antiaieriene 
(SAR), aparate de zbor fără pilot. În conflictul din Donbas, majoritatea forțelor 
Grupării Tactice Militare au fost formate ca rezultat al comasării forțelor mi-
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litare a brigăzilor poziționate în regiunea sudică: 136, 18, 17, 8, 19, 205, 33, 
brigada 34 motorizată, brigada 291de artilerie și, inclusiv, baza militară 7.

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 obiec-
telor 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 Fe-
derației Ruse, care activează cu scop diversionist și cercetare. Aceste forțe ocu-
pă clădirile administrative, atacând forțele ucrainene, care, fiind integrate sub 
acoperirea documentelor false, ocupă funcții înalte de răspundere - de la locții-
tor al comandantului până la comandanți inferiori și specialiști, care deservesc 
tehnica  contemporană și înarmarea. 

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 identi-
ficate 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 specială,,Veatici’’.

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 
forțelor militar-cosmice ale Federației Ruse. În primăvara anului 2015 au fost 
prezente unități ale subdiviziunii 338 a Regimentului 4 al armatei, în com-
petența căruia se află controlul spațiului aerian (Stații de radiolocație de tip 
,,Kast’’ și ,,Nebo’’). De asemenea, au fost fixate ZRPK ,,Panțiri’’, ZRK ,,Buk’’ im-
plicat în doborârea ,,Boingului cursei MH17’’. În zonă vin militari din unitățile 
dislocate în Orientul Apropiat, în Arctica, Tadjikistan. De asemenea, în ope-
rațiunile 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.

O componentă a agresiunii Federației Ruse în Donbas este înarmarea mili-
tarilor cu armament și tehnică. Astfel, în baza observațiilor efectuate de către 
Agenția de Cercetare Inform Napalm, în zona de conflict a Ucrainei au fost iden-
tificate 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). 

Evaluând situația din Ucraina, am putea evidenția următoarele repercursiu-
ni ale crizei ruso-ucrainene asupra securității Republicii Moldova:
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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-
maţiunile 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.

Grigore PÎRȚAC - Securitatea energetică a Republicii Moldova ca 
domeniu primar al securității naționale

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, 
constau în crearea unui complex energetic competitiv și eficient,care să asigure 
toți consumatorii cu resurse energetice calitative și accesibile. Obiectivele și 
angajamentele organelor de stat din domeniul energetic și cel decizional trebu-
ie să aibă drept scop dezvoltarea și promovarea unei politici energetice,bazate 
pe aplicarea principiilor ce ar asigura securitatea energetică a statului.

Pentru asigurarea securității energetice a statului  se impune  realizarea 
unui șir de acțiuni,ce ar contribui la asigurarea securității energetice. Totoda-
tă, pentru abordarea problemei securității naționale a Republicii Moldova sub 
aspect geopolitic este necesar de menționat evenimentele care s-au produs în 
ultimul deceniu în relațiile dintre centrele mari de putere în contextul relațiilor 
internaționale: declararea de război terorismului internațional, anexarea pe-
ninsulei Crimeea de către Federația Rusă, confruntarea latentă dintre Uniunea 
Europeană 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 proce-
sului de extindere a NATO spre est, susținerea de către UE și SUA a statelor 
postsovietice în procesul lor de integrare europeană și actuala criză pandemi-
că cu urmări inevitabile 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.

În scopul asigurării securității energetice a Republicii Moldova principiile 
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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. Obiectivele și angajamentele 
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 și sporirea eficienței 
energetice prin diversificarea surselor de energie și utilizarea surselor rege-
nerabile, avînd drept finalitate crearea unei piețe de energie transparente și 
competitive.

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 securității energetice a statului nostru se impune  realiza-
rea 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).
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Valeriu CERBA - Aspecte privind modalitățile de realizare a 
securității naționale în contextul problemelor existente în procesul de 
reglementare a diferendului transnistrean

Consolidarea proceselor democratice, ridicarea nivelului de trai, promova-
rea coeziunii sociale și coordonarea intereselor fundamentale ale statului și so-
cietății nu pot fi realizate în afara unui cadru adecvat de securitate. Se consideră 
pe bună dreptate că obiectivul 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 dezvolta-
rea 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 exerci-
tarea neîngrădită a drepturilor și libertăților cetățenești, manifestare deplină a 
libertății de decizie și de acțiune a atributelor fundamentale a statului. 

Autorul consideră că efectuarea unor transformări cardinale în toate dome-
niile enunțate 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 pentru 
astfel de aserțiuni servește în primul rând 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, afirmăm că originile procesului de dezintegrare a Republi-
cii Moldova  n-au pornit de la niște conflicte interetnice. Conflictul a fost pro-
vocat 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 vor-
bit în anul 2003 și Jaap de HoopScheffer, fostul președinte al OSCE și secretar 
general al NATO în perioada 2004-2009, comparând conflictul din Balcani cu 
cel transnistrean: „La baza conflictului din Balcani a stat elementul etnic. Însă, 
în Republica Moldova relațiile dintre populația majoritară şi minoritățile etnice 
erau destul de bune. Considerăm că diferendul transnistrean are doar un carac-
ter politic şi nu are nicio legătură cu neînțelegerile între etnii. Cred că nu greşesc 
atunci când spun că oamenii de pe ambele maluri ale Nistrului discută între ei şi 
se înțeleg destul de bine”. 

În acest sens, procesul de reformare a sectorului securităţii naţionale, la 
realizarea căruia vor fi antrenate societatea civilă, mass-media, organismele 
internaţionale relevante, necondiționat va include în perioada de referinţă a 
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realizării obiectivului principal - reunificarea ţării pe cale paşnică, iar Guvernul, 
cu concursul societăţii civile, va promova consecvent realizarea măsurilor de 
consolidare a încrederii şi securităţii între cele două maluri ale Nistrului.

Totodată, se va pleda în mod consecvent pentru sporirea rolului UE şi SUA 
în cadrul formatului de negocieri. În strânsă cooperare cu partenerii externi 
se va urmări obiectivul democratizării şi demilitarizării regiunii transnistrene, 
ca premise indispensabile pentru soluţionarea conflictului transnistrean. Vor 
fi continuate eforturile în plan extern vizând atingerea obiectivului retragerii 
complete a forţelor militare, echipamentelor şi muniţiilor Federaţiei Ruse de pe 
teritoriul Republicii Moldova, în conformitate cu deciziile pertinente adoptate 
în cadrul OSCE, pentru eliminarea riscurilor și amenințărilor la adresa secu-
rității naționale a Republicii Moldova.

Victor SACA - Rolul securității naționale în asigurarea interesului 
național

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 intrinsece în 
toate domeniile vieții sociale – economic, investițional, ecologic, social, politic, 
cultural, informațional, militar ș.a. În sens că interesul național depinde în ul-
timă instanță de cantitatea, calitatea și eficiența asigurării întregului sistem al 
securității naționale.

Există și discrepanțe între norma și fapta implementării. În acest sens, con-
siderăm necesar a puncta unele elucidări ale situației controversate privind re-
lația interes național–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.   

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-
publicii Moldova constatăm realități ale unei relații respective în devenire, cu 
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multiple impedimente și abateri în acumularea necesarului de capacități func-
ționale.

În al treilea rând, relația interes national – securitate națională a evoluat și 
în funcție de extinderea Uniunii Europene spre est, adică de procesul de euro-
penizare a vecinătății estice.

În al patrulea rând, Republica Moldova, ca stat în schimbare spre democra-
ție, dispune de o experiență nefastă de aproape trei decenii – el continuă să fie 
dezintegrat teritorial ca urmare a tărăgănîrii procesului de soluționare a con-
flictului transnistrean, înghețării acestuia.

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-
nentele guvernărilor de coaliție.

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.

Unele măsuri complexe ale politicii interne și externe au contribuit real la 
evoluția interesului național și securității naționale a societății și statului în 
schimbare spre democrație, fapt confirmat de experiența, fie și modestă, con-
tradictorie a Republicii Moldova, acumulată pe parcursul celor aproape trei 
decenii de independență. Ca țară relativ mică, care dispune de capacități și re-
surse oarecum reduse  de consolidare și modernizare a relației interes național 
–securitate națională, Republica Moldova a reușit, totuși, să demonstreze o des-
chidere reală a sa pentru țările lumii, să-și creeze, iar în cazuri extreme, să-și re-
construiască imaginea sa pozitivă și, ce e deosebit de important, să înregistre-
ze, în pofida problemelor interne cu care se confruntă țara (deficit de coeziune 
socială lato sensu, grad înalt al corupției, furtul miliardului 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 moldoveni, ci și al țărilor UE. Acest 
adevăr este confirmat de participarea activă a țării noastre în proiectul Parte-
neriatul Estic (PaE), de semnarea, ratificarea și acțiunile actuale complexe de 
implementare a Acordului de Asociere și Acordului de Liber Schimb Republica 
Moldova – Uniunea Europeană, dar și de introducerea regimului liberalizat de 
vize pentru cetățenii țării noastre, precum și de intenția oficialilor UE de a sus-
ține în continuare, prin ambiții comune eforturile concrete ale Republicii Mol-
dova în întărirea democrației, drepturilor omului și libertăților fundamentale, 
în europenizarea din interior a țării.
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Alina ȚURCANU - Gestionarea crizelor politice ca factor de asigurare a 
securității naționale. Cazul Republicii Moldova

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 desfăşoară 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.

În criza politică, ca o fază a conflictului, sunt cuprinse atât elemente de 
«pace», cât și «războaie». Se folosesc mijloacele și metodele diplomatice, pre-
cum și în fazele «pașnice», dar diplomația poartă deja un conținut diferit, 
având, de regulă, un caracter coercitiv. Prin urmare, în „diplomația de criză“, 
crește semnificativ „prețul“ de cuvinte, oferite de părți, precum și crește „rata“ 
rezultatului discuțiilor diplomatice pe probleme controversate. Elemente ale 
„războiului“ în criză tot sunt evidente: părţile, 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 depla-
sează 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 impli-
cate 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.

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;
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– 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.

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 
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.

Сергей ЧЕРНОМОРЕЦ, Анатолий БРЕДИНСКИЙ - Коронавирусная 
инфекция covid-19 – новая угроза для государственной 
безопасности Республики Молдова

Республика Молдова - суверенное и независимое, единое и неделимое 
государство. Безопасность государства является важнейшим элементом его 
существования. Невозможность эффективно противостоять угрозам, может 
привести страну в состояние нестабильности и как следствие вызвать утра-
ту власти, захват отельных территорий преступными формированиями или 
даже ее оккупацию. Дальнейшее развитие угроз безопасности государства 
может поставить под вопрос его независимость и фактически привести к 
уничтожению государства. Именно поэтому крайне важным является пол-
ное и всестороннее понимание вопросов безопасности государства, особен-
но в контексте новых вызовов, которые активно проявляются в наше время. 

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.
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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. 

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 поли-
тического, экономического, социального характера и по поддержанию 
общественного порядка, временно вводимых в некоторых местностях 
или на всей территории страны. 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.

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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Radj CĂRBUNE - Identitatea națională a Republicii Moldova – valoare a 
securității naționale

Identitatea socială nu dobândește semnificație decât în raport cu diferențele 
față de alte grupuri. Dacă indivizii au nevoie să se compare cu ceilalţi pentru a 
se evalua, atunci apartenenţa 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 
porneşte din aspect cultural. Este o afirmaţie plauzibilă, dacă avem în vedere 
că atunci, când organizările sociale globale se pulverizează, grupurile compo-
nente „se reânrădăcinează în subculturile lor particulare, pentru care au ade-
renţă, în care atributul identităţii culturale (limbă, religie, tradiţii etc) nu mai 
seamănă cu cel al identităţii politice”.

Recursul la cultură pentru afirmarea identității este inevitabil datorită fap-
tului că grupurile etnice devin „vizibile”, în primul rând, prin „tiparul cultural” 
al vieții de grup, ce desemnează, în concepția lui A. Schutz, „toate acele valori-
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”.

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.

Republica Moldova fiind un stat de drept, deși s-a edificat istoric pornind de 
la un nucleu etnic majoritar, încearcă de a-și găsi sprijin și legitimitate în co-
munitatea 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 Moldova sunt ex-
presia ființei sale naționale și sunt apreciate ca forme superioare de exprimare a adevă-
rului și a sentimentelor poporului, care reflectă prin limbaj plastic și imagini codificate 
înlănțuirea istorică dintre trecut și prezent, exprimând aspirațiile poporului.

„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 „criză identitară” este văzută de către un anumit grup de intelectuali 
drept un prilej de mobilizare în vederea continuării proiectului de construcție 
națională și stat 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, ei și-au însușit lecția națio-
nală de mai bine de un secol.
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Albert ANTOCI, Cătălin LÎSÎI - Unele reflecții asupra factorilor ce 
prezintă risc de subminare a sесurității nаțiоnаlе а Rеpubliсii Mоldоvа

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, grupuri-
lor sociale, comunităților, claselor și organismelor guvernamentale.

Problematica sесurității Rеpubliсii Mоldоvа, intеrасțiunea асеstеiа și dеfini-
rea 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 аl Rеpubliсii Mоldоvа, mеn-
țiоnăm fаptul сă асеstа еstе în соntinuă și prоfundă trаnsfоrmаrе, prосеs ce 
соnstituie în асеst sеns о sursă dе instаbilitаtе și inсеrtitudinе, саrе fасе im-
prеvizibilă еvоluțiilе ultеriоаrе аlе sistеmului dе аmеnințări саrе pоt survеni 
lа аdrеsа sесurității 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 determi-
nare 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 migranți. Drept consecință a acestei dezvoltări constatăm apariția 
noilor tipri de amenințări la nivel global, care nu numai crează pericolul pentru 
existența anumitor grupuri sociale sau state, dar pun la îndoială continuitatea 
dezvoltării progresive al omenirii.

Actuala dinamică de interpretare al sensului de securitate națională permite 
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 pe-
rioada ,,războiului rece”. Astfel, timp de câteva decenii în sfera asigurării secu-
rității internaționale domină așa-numitul concept de stabilitate strategică.

Securitatea naţională a ţării noastre este supusă permanent ameninţărilor, 
riscurilor şi vulnerabilităţilor, ele fiind alimentate de mai mulţi factori, dintre 
care: Republica Moldova este tratată de Federaţia Rusă ca un spaţiu al zonei sale 
de influenţă şi interes geopolitic, ea dispunând de mai multe pârghii de presiune 
şi intimidare; tergiversarea soluţionării definitive a conflictului transnistrean 
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constituie un impediment esenţial în libertatea de acţiuni şi în realizarea intere-
selor naţionale ale ţării; dependenţa unilaterală de o singură sursă de aprovizio-
nare cu agenţi energetici; orientarea aproape unilaterală spre pieţele tradiţionale 
de desfacere a mărfurilor şi produselor din Republica Moldova etc.

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 ţin de 
domeniul securităţii interne, de reformarea instituţiilor care au drept competenţe 
securitatea statului şi adaptarea acestora la realităţile specifice ţării noastre. 

- Se impune necesitatea stabilirii unor priorităţi în privinţa modernizării 
forțelor militare, deoarece lipsa unei reacţii adecvate faţă de o ameninţare mi-
litară riscă să afecteze însăşi existenţa statului.

Astfel, actualele vulnerabilități instituționale ce țin de realizarea statului de 
drept și a practicilor de bună guvernare restrâng capacitatea Republicii Mol-
dova de a evolua ca stat modern și de a asigura un nivel de viață adecvat tuturor 
cetățenilor.

Valentin BENIUC, Liliana BENIUC - Republica Moldova în contextul 
Politicii de Securitate și Apărare Comună

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 şi contextul colaborării Republicii Moldova cu Uniunea Eu-
ropeană pe dimensiunea politică şi 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 
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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 interesa-
tă de a forma la hotarele sale o centură a țărilor prietene și stabile, care în co-
operare cu UE ar asigura securitatea în regiune. Pentru atingerea acestui scop 
sunt aplicate, în primul rând, pârghiile financiare ale Uniunii Europene, pentru 
ridicarea bunăstării cetățenilor țărilor vecine. Pentru Republica Moldova asis-
tența financiară acordată de Uniunea Europeană este deosebit de actuală, ea 
fiind o țară sărăcită și dezmembrată, inclusiv teritorial. 

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.

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 
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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.

Татьяна ТУРКО, Евгений ТУРКО - Проблема нелегальной 
миграции в условиях безвизового режима (на примере 
Республики Молдова)

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.

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. 

В статье рассмотрено состояние нелегальной миграции в условиях 
безвизового режима. На примере Республики Молдова было выявлено 
влияние безвизового режима с Европейским Союзом на уровень неле-
гальной миграции. На основе социологических исследований были проа-
нализированы мнения молдавских мигрантов о нарушениях безвизового 
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. 
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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 обуславлива-
ет сложность получения статистической информации. Существующие 
оценки значительно отличаются друг от друга, поэтому к ним надо отно-
ситься с осторожностью. Это отчасти является отражением проблемной 
природы количественной оценки нелегальных мигрантов, учитывая за-
частую тайный характер нарушений, сложность доступа к администра-
тивным данным по иммиграционному статусу, а также сам факт измене-
ния статуса мигранта.

В-третьих, Республика Молдова является страной происхождения и 
транзита мигрантов. Введение безвизового режима с ЕС способствовало 
увеличению количества молдавских граждан, которые воспользовались 
возможностью съездить в страны ЕС. Однако растет число граждан, ко-
торые не вернулись на родину. Это свидетельствует о нарушениях прин-
ципов безвизового 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-
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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Diana HÎRBU, Alexander KURTSKHALIA - Conflictul teritorial: concept, 
structură și forme de manifestare

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” – termeni frecvent întâlniți în literatura 
de specialitate și actele internaționale.

Crearea unei situații problematice obiective, esența căreia rezidă în apariția 
unor contradicții dintre subiecte, este numită în conflictologie „preconflict” și 
presupune perioada latentă de dezvoltare a situației conflictuale. Această pe-
rioadă mai include: conștientizarea situației date; încercările subiecților de a 
o soluționa prin mijloace neconflictuale; survenirea situației preconflictuale 
(perceperea de către un subiect al pericolului). În acelaşi timp, la etapa dife-
rendului internaţional, dacă părţile şi-au formulat pretenţiile, le-au prezentat 
reciproc (sau numai o parte) şi acestea au fost respinse reciproc (sau numai de 
către o parte), conflictul nu survine automat. 

Respingerea pretenţiilor nu denotă agravarea situaţiei, dat fiind faptul că 
părţile pot încerca să-şi soluţioneze contradicţiile prin metode neconflictuale. 
În doctrină, acestea sunt denumite mijloace pașnice, fiind grupate în două cate-
gorii: mijloace cu caracter jurisdicțional și mijloace cu caracter nejurisdicțional 
(mijloace diplomatice). În acest sens G.Hernandez susţine că diferendul inter-
naţional trece în etapa preconflictuală atunci când una din părţi (sau ambele) 
conştientizează că îi sunt ameninţate nemijlocit interesele sale. Însăşi conflic-
tul începe din momentul primei confruntări între părţi, care nu presupune ne-
mijlocit aplicarea forţei. Ea poate să constea în ameninţarea verbală, expunerea 
unui ultimatum, aplicarea unor sancţiuni şi luarea altor măsuri neconstructive 
de soluţionare a problemei, atunci când contradicţiile dintre părţi s-au agravat 
la maximum. 

Aşadar, putem conchide că noţiunea de diferend se deosebeşte de noţiunea 
de conflict teritorial, transformarea diferendului în conflict teritorial depinzând 
de gradul de intensificare a contradicţiilor şi a conflictualităţii în comporta-
mentul părţilor. Limita dintre diferend şi conflict teritorial este determinată 
de prezenţa sau lipsa comportamentului conflictual al părţilor sub formă de 
ciocniri şi confruntări active. 

În corespundere cu cele enunţate, conflictul teritorial internaţional este 
definit ca situaţia de agravare maximală a contradicţiilor în sfera relaţiilor 
internaţionale, exprimate în comportamentul părţilor acestora sub formă de 
confruntări şi ciocniri active (armate sau nearmate). Într-o altă viziune, acesta 
presupune una din formele de manifestare a contradicţiilor interstatale la eta-
pa acutizării substanţiale a acestora, când părţile întreprind acţiuni deschise 
una faţă de alta cu scopul de a-şi realiza interesele, folosind toate mijloacele 
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posibile care pot fi aplicate în situaţia internaţională dată. Altfel spus, conflictul 
internaţional reprezintă confruntarea directă dintre state (subiecte).  

Conflictul armat reprezintă o treaptă superioară a conflictului ca consecinţă 
a contradicţiilor nesoluţionate dintre subiectele relaţiilor internaţionale. El 
este deosebit de vizibil şi pare autonom, în cazul în care celelalte faze ale con-
flictului au avut un caracter latent. În acelaşi timp, conflictul armat nu este o 
fază unică, inevitabilă şi obligatorie a procesului de dezvoltare a conflictului 
internaţional, deoarece asemenea acţiuni extreme pot fi evitate. 

Practica dreptului internațional atestă faptul că conflictul poate exista şi se 
poate dezvolta şi în condiţii relativ paşnice, fără aplicarea nemijlocită a forţei. 
Deci, marcând apogeul dezvoltării conflictului, conflictul armat poate să nu 
constituie o ultimă fază a acestuia. Luptele armate în anumite condiţii pot fi 
încetate, dar însăşi conflictul să continue şi să se dezvolte în continuare destul 
de mult timp în condiţii paşnice. Totodată, nu este exclus ca, în timp, acesta să 
degenereze iarăşi în faza confruntărilor armate. 

Dacă acţiunea militară se desfăşoară la cererea guvernului statului gazdă, 
pentru a-l susţine în lupta împotriva unuia sau mai multor grupuri armate 
non-statale, conflictul îşi păstrează caracterul intern. O asemenea calificare 
este logică, întrucât în această situaţie nu există opoziţie armată între două sau 
mai multe state, fapt care constituie o cerinţă pentru calificarea unui conflict 
drept internaţional. În schimb, calificarea este mai complexă atunci când inter-
venţia armată a statului terţ este făcută în favoarea actorilor non-statali şi îm-
potriva guvernului statului. Într-o astfel de situaţie, o parte minoritară a doctri-
nei susţine că un asemenea conflict are caracter internaţional. Cu toate acestea, 
majoritatea urmează linia de gândire conform căreia un asemenea conflict este 
împărţit în diferite relaţii conflictuale. Astfel, ostilităţile dintre forţele guver-
namentale ale statului teritorial şi grupul armat din opoziţie rămân sub califi-
carea de conflict armat intern, în timp ce ostilităţile dintre aceleaşi forţe guver-
namentale şi cele ale statului terţ constituie un conflict armat inter-naţional. 
Această calificare complexă este considerată a fi şi logică luând în considerare 
definiţiile pentru conflictele armate internaţionale şi interne, însă în aseme-
nea cazuri legea aplicabilă poate varia în funcţie de forţele implicate în acelaşi 
conflict armat. 

Intervenţia statului terţ în favoarea grupului armat din opoziţie poate fi şi 
indirectă, sub formă economică, financiară, strategică etc. Pe acest considerent, 
conflictul armat ar putea fi descris drept internaţional, întrucât grupul armat 
beneficiază de această susţinere şi poate fi comparat cu un organ de facto al 
statului terţ.

Prin esenţa lor, conflictele teritoriale se dovedesc a fi deosebit de complexe, 
presupunând şi o calificare dificilă. În situaţia în care este o intervenţie armată 
directă a guvernului statului terţ, calificarea depinde de partea în favoarea 
căreia statul terţ intervine. 
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Olga BURDILA – Securitatea: componentă axiologică a acțiunii politice
Securitatea se referă la valorile politice fundamentale. Această valoare este 

importantă, nu doar din punct de vedere politic – întrucât se află în legătură 
directă cu formarea societății, ca fundament al formării grupurilor de diferite 
nivele care coexistă tocmai din dorința de a depăși amenințarea asupra exis-
tenței 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. Se-
curitatea este de o importanță vitală - animalele formează, de asemenea, turme 
„comunitare“, 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.

În cazul Republicii Moldova, sistemul securităţii naţionale se defineşte ca an-
samblu de concepte, strategii, politici, mijloace, reglementări şi structuri admi-
nistrative ale statului, precum şi ca ansamblu de instituţii ale societăţii, care au 
rolul de a realiza, a proteja şi a promova interesele naţionale ale ţării. Totodată, 
sistemul securităţii naţionale al Republicii Moldova reprezintă un mecanism de 
interacţiune între componentele pe care le include, bazat pe interesele naţio-
nale şi pe valorile societăţii, menit să asigure realizarea obiectivelor strategice 
ale ţării, determinate de liniile directorii ale politicii de securitate naţională. 
Din sectorul securităţii naţionale al Republicii Moldova fac parte instituţiile de 
stat cu atribuţii în domeniul securităţii statului, care activează în temeiul legis-
laţiei Republicii Moldova şi care au ca obiectiv îndeplinirea sarcinilor de pro-
tecţie a cetăţenilor şi a statului. Datorită caracterului multidimensional al secu-
rităţii, funcţionarea sectorului securităţii naţionale este influenţată de factori 
care determină mediul de securitate şi de activitate a organelor din domeniile 
de importanţă vitală pentru stat.

În acelaşi timp, sistemul securităţii naţionale al Republicii Moldova este un 
mecanism de interacţiune între componentele pe care le include, bazat pe in-
teresele naţionale şi pe valorile societăţii moldoveneşti, menit să asigure reali-
zarea obiectivelor strategice ale ţării, determinate de liniile directorii ale poli-
ticii de securitate naţională.

Родика СВЕТЛИЧНЫЙ - Безвизовый режим на постсоветском 
пространстве

После распада Советского Союзa и возникновения на его территории 
новых независимых государств последовал процесс формирования меж-
дународно-правовых отношений между странами бывшего СССР. Данный 
процесс проходил как на двустороннем уровне, так и на уровне много-
сторонних межгосударственных соглашений и интеграционных объеди-
нений. Начало было положено созданием Содружества Независимых Го-
сударств (СНГ) 8 декабря 1991 года руководителями России, Украины и 
Беларусии.
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Уже на начальном этапе существования СНГ его участники осознава-
ли необходимость обеспечения единного пространства передвижения. В 
ст. 5 Соглашения о создании Содружества Независимых Государств была 
закреплена приверженность государств-членов СНГ принципу свободы 
передвижения граждан: «стороны гарантируют открытость границ, сво-
боду передвижения граждан и передачи информации в рамках Содруже-
ства».

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 
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 
полноценное интеграционное объединение весьма и весьма спорны. В 
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связи с этим в рамках концепции многоформатной и разноскоростной 
интеграции были сформированы межгосударственные объединения». 
Правовое регулирование так называемого третьего этапа осуществляет-
ся на многосторонней основе в рамках межгосударственных объедине-
ний в составе СНГ. 

Регион СНГ является точкой пересечения конкурирующих интересов 
целого ряда мировых и региональных держав. На максимальное полити-
ческое и экономическое отдаление бывших союзных республик друг от 
друга направлены усилия многих игроков на международной арене. Рос-
сия же, напротив, заинтересована в укреплении региональной интегра-
ции – как с экономической, так и с геополитической точек зрения. В та-
ких условиях безвизовый режим пересечения границ стран членов СНГ, 
может рассматриваться как фактор, взаимосвязанности постсоветского 
пространства. 
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SESIUNE DE COMUNICATE ȘTIINȚIFICE:
ȘTIINȚA PENTRU SECURITATE:  
PROVOCĂRI ȘI OPORTUNITĂȚI

Natalia ALBU - Controlul democratic asupra serviciilor de informații: 
dileme conceptuale

Nu putem neglija faptul că de mai mult de zece ani tema controlului demo-
cratic asupra sectorului de securitate a fost prezentă pe agenda publică din Re-
publica Moldova. Această prezență a beneficiat de un mediu politic destul de 
favorabil legat de implementarea principiilor democratice europene pe plan 
național. În această perioadă au fost abordate majoritatea aspectelor teoretice 
ale controlului democratic: conceptul general și principiile sale, roluri și mi-
siuni ale principalilor actori, mecanisme și modul de implementare, criterii și 
instrumente de monitorizare și evaluare etc. în special în contextul așa numitei 
transformări a serviciului de intelligence. La nivel internațional, transformarea 
serviciului de intelligence este un domeniu despre care s-a vorbit foarte mult 
după 11 septembrie 2001, atunci când amenințarea teroristă a devenit o preo-
cupare majoră pentru serviciile de informaţii. Realmente, de comun acord, s-a 
ajuns că cel mai grav pericol are caracter global şi adaptiv, cu o distincție ne-
semnificativă între crimă, terorism şi război. 

Actualmente, serviciile de intelligence au trecut de la maniera îngustă de 
abordare a securității din timpul Războiului Rece la evaluarea ameninţărilor la 
adresa statului și mediului de securitate din perspectiva amenințărilor trans-
naţionale, omnidirecţionale, non-statale şi asimetrice. Transformarea servicii-
lor de intelligence a dus la planificarea, culegerea, analiza şi diseminarea in-
formațiilor într-o modalitate nouă, care pare a fi mult mai eficientă. Dacă să 
ne referim la nivel național, în Republica Moldova practic nu există studii aca-
demice privind desfășurarea unui proces de intelligence, colaborarea acestuia 
cu alte sectoare de securitate sau probleme cu care se confruntă instituțiile în 
executarea mandatul securității, ne mai vorbind de  mecanismele de control 
sau supraveghere a acestora. Cu toate acestea există un consens privind ne-
cesitatea, 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 precondiţie fundamentală pentru 
succesul proceselor de dezvoltare economică, socială și politică.

Interpretarea contradictorie sau neprofesională a termenilor relaționați cu 
conceptul controlul democratic contribuie la o abordare superficială privind 
importanța asigurării unui control democratic asupra sectorului de securitate 
la nivel național. Plus la toate, percepția eronată privind filosofia și obiectivele 
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 po-
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litice 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 împrumu-
tat, nerelevant pentru realitățile statului Republica Moldova. Aceste raționa-
mente sunt alimentate și de faptul că, inițial, la nivel internațional, mesajul de 
accentuare a caracterului imperativ al controlului democratic, ca element cheie 
al securității internaționale, a fost pe larg legat de ideea eliminării pericolului 
unor amenințări cu caracter militar, în special din partea ţărilor 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 conti-
nuă 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 societăţile democratice europe-
ne, principiul conform căruia suveranitatea aparţine poporului, iar acesta şi-o 
exercită prin reprezentanții săi aleşi, înseamnă inclusiv faptul că tot poporul, 
şi 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 
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 esenţa guvernării democratice este asigurarea conducerii în 
acord cu voinţa şi interesele liber consimțite ale populaţiei. Aceasta presupune 
crearea unor instituţii reprezentative, la toate nivelurile, care asigură respec-
tarea drepturilor politice, sociale, economice ale cetăţenilor. Pe de altă parte, nu 
putem să facem abstracție de natura specială a sectorului de securitate, cu par-
ticularităţile sale legate mai ales de transparența şi libertatea de a oferi infor-
mații. De aceea, întărirea şi instituirea controlului democratic trebuie adaptată 
la particularitățile acestui sector, astfel încât rezultatul final să balanseze într-o 
manieră satisfăcătoare, pe de o parte, imperativele securității naționale, iar, pe 
de altă parte, imperativele democratice ale respectării drepturilor omului şi 
ale guvernării transparente. Dar și instituțiile din sectorul de securitate trebuie 
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să contribuie la asigurarea 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 îm-
bunătățire. 

Tatiana BUSUNCIAN - Parametrii instituționali ai securității informaționale 
Transformările secolului 21 au influențat modul de desfășurare a conflic-

telor. Războaiele nu se mai câștigă în tranșee, în plan fizic, prin acțiuni mili-
tare clasice, ci în fața calculatorului, prin intermediul informațiilor şi 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 şi analitică prin utilizarea noilor 
instrumente de acțiune pentru prevenirea şi combaterea mai multor riscuri și 
amenințări. Drept urmare, majoritatea programelor guvernamentale, elabo-
rate în diverse ţări în vederea diminuării riscurilor și amenințărilor parvenite, 
şi-au propus obiectivele de prevenire, descurajare, reacție şi previziune. Din 
diverse motive, legate de însăși natura noilor amenințări, relativ imprevizibile, 
comunitatea internaţională a serviciilor de informații se confruntă cu impe-
dimente serioase pentru a face față amenințărilor şi vulnerabilităților la nivel 
politic, diplomatic, al forțelor de securitate sau organizații internaţionale. Noua 
dimensiune este definită de depășirea oricăror granițe, impuse în comunicare 
pentru a servi unui scop mai important decât al apărării cetățenilor şi dreptu-
rilor acestora în cadrul unui stat. Ulterior, deceniul 2010-2020 va fi amintit ca 
un moment în care securitatea informațională a devenit recunoscută ca o pro-
blemă importanta pentru toate instituțiile de securitate.

În 2010, Republica Moldova a lansat procesul de guvernare e-Transfor-
mare. Acest program strategic oferă o viziune unificată de modernizare și îm-
bunătățire a accesului publicului la servicii prin guvernarea IT. Asigurarea de 
informații - încrederea în securitatea, integritatea și disponibilitatea sistemelor 
informatice - este, prin urmare, esențială. O dezvoltare logică ar include imple-
mentarea unor noi sisteme, împreună cu noi măsuri de protecție. Procesul de 
dezvoltare rapidă din ultimul deceniu, din păcate, nu a inclus controale sufi-
ciente pentru a asigura securitatea cibernetică globală. La nivel guvernamental, 
au apărut câteva inițiative. Una dintre acestea a fost crearea unei echipe de răs-
puns la incidentele legate de securitatea calculatoarelor (Computer Emergency 
Response Team), ce reprezintă o echipă de experţi în securitatea informațio-
nală, a cărei sarcină este să răspundă la incidente ce țin de securitatea siste-
melor informaționale, cunoscută sub denumirea de Centrul pentru Securitatea 
Cibernetică CERT-GOV-MD, creată în cadrul Întreprinderii de Stat ”Centrul de 
telecomunicații speciale”.

Protejarea informațiilor extrem de sensibile și a infrastructurii critice este 
cel mai important aspect al securității interne. Societățile moderne depind de 



68

acestea pentru a funcționa bine. Protecția datelor și disponibilitatea non-stop a 
sistemelor de comunicații au devenit probleme de supraviețuire în secolul 21. 
Spațiul cibernetic oferă oportunități enorme, dar aceasta implică, de asemenea 
amenințări reale la adresa securității interne, a datelor, sistemelor electronice 
și a vieții private.

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 de-
pistarea, investigarea și urmărirea în timp util a conexiunilor informatice și a 
posibilelor legături cu alte forme de activitate infracțională.

Vladimir STERPU - Conceptualizarea amenințărilor hibride în 
strategiile de securitate

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

Sinteza literaturii ne permite să afirmăm că nu există un consens la nivel in-
ternațional 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 circui-
tul anglo-american, devenind utilizabile în documentele Consiliului Europei și 
Uniunii Europene.

 În ultimii ani termenul „hibrid” este valorificat în mai multe contexte, 
inclusiv 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 variații-
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lor acelorași combinații, creând efecte reciproce și producând motive. Prin ur-
mare, soluțiile trebuie îmbunătățite într-o mare varietate, legate de mecanis-
mele de protecție și de apărare.

 În consecutivitatea prezentei analize, politica de securitate a Republicii 
Moldova trebuie abordată în contextul riscurilor și amenințărilor emergente, 
determinate de schimbările intervenite în noua arhitectură de securitate regi-
onală și globală. Politica de securitate națională nu poate fi tratată separat de 
alte politici, strategii și priorități. Politica de securitate este un proces politic 
extrem de complex, care trebuie plasat într-un context național și regional spe-
cific. Necesită formulări comprehensive în conexiune cu alte politici și impe-
rative de nivel național, cu obiective strategice naționale, regionale și globale. 
Problemele de consolidare a securității naționale capătă un rol special în poli-
tica internă și externă a Republicii Moldova. Procesele de globalizare, regiona-
lizare și subregionalizare impun restructurarea instituțiilor naționale, în con-
formitate cu tendințele tehnologice ale secolului 21 și ale eventualelor riscuri și 
amenințări. Problema amenințărilor 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 Repu-
blicii Moldova. 

Sinteza succintă a politicilor de securitate ne conduce spre concluzia că ame-
nințările hibride au luat o asemenea amploare și diversitate, încât se necesită o 
abordare coordonată la nivel internațional. Ceea ce rezultă din analiză este fap-
tul 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 consolidarea instituțiilor, legături strânse cu guvernele, informații cre-
dibile în timp util și, mai ales, gândire politică. Amenințările hibride sunt dificil 
de detectat, se pot derula într-o anumită regiune, iar impactul poate fi resimțit 
la nivel global.

Concluziile ce survin în cadrul 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 ră-
mânând 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. Ame-
nințările hibride au devenit o realitate cotidiană. Iată de ce fenomenul de ame-
nințări 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. 
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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 
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. Conceptua-
lizarea amenințărilor hibride în strategiile de securitate ar contribui la o mai 
bună înțelegere și gestionare a politicilor de securitate.

Maria PROCA, Valentina STRATAN - Riscul social ca factor de legătură 
între securitatea umană și asistența socială

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 secu-
ritatea este o nevoie naturală  fundamentală a ființei umane fiind plasată în pi-
ramida trebuințelor umane, după necesitatele fiziologice. Când se face referire 
la securitatea personală / individuala, se ia în considerație faptul ca majorita-
tea amenințărilor la adresa oamenilor își au originea în mediul în care aceștia 
trăiesc. 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 orien-
tează asistența socială în orice stat. Obiectul de referință al analizei noastre este 
incidența societății contemporane modernizate ca sursă a riscului social asupra 
securității umane şi implicit asupra domeniului de protecție socială a individului 
/ grupului.

Actualmente paradigma securității umane se axează pe cauzele ce generează 
insecuritatea umană și identificarea soluțiilor şi actorilor care ar putea contri-
bui la diminuarea ori prevenirea vulnerabilităților umane. În acest caz, ca acto-
ri 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-
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tice și omniprezente. Analiza securității umane presupune mai mulți furnizori 
de securitate, inclusiv cetățenii înșiși.

Comisia de securitate umană, solicită statelor strategia de „protecție şi 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 fi-
nanciare, economice și conflicte) și prin urmare, securitatea umană necesită 
protejarea oamenilor într-un mod sistematic, cuprinzător și preventiv. Statele 
au responsabilitatea principală de a implementa o astfel de strategie de protecție.

În studiul prezentat am abordat mai multe interpretări ale conceptului de 
risc social în scopul de a vedea dacă aceste se regăsesc în pericolele identifi-
cate pe dimensiunile 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 securitate umană, fapt ce accentuează încă o dată că securita-
tea umană se axează pe protejarea individului de toate riscurile sociale care 
ar putea să-l afecteze, indiferent dacă sunt cauzate de progresul tehnologic ori 
modul de trai al individului. 

Analiza societății riscului ne demonstrează că, realitățile contemporane 
conțin un număr mare de riscuri sociale neprevăzute care nu sunt recunoscute 
pe scară largă, însă afectează siguranța persoanei, respectiv se cer a deveni o 
prioritate pe agenda oricărui stat. Statele au nevoie de strategii și mecanisme 
cu care ar putea să influențeze sursele generatoare de riscuri sociale, deoare-
ce fără un astfel 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 obiec-
tiv de bază protejarea indivizilor de consecințele riscurilor sociale, indiferent 
de sursa acestora.

Liliana BENIUC - Problema asigurării securității informaționale la 
nivel internațional

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. 

Amenințările informaționale emergente zilnice au nevoie de un studiu știin-
țific operațional al cauzelor și condițiilor pentru comiterea de noi crime interna-
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ționale (de exemplu, războaie de informații, terorism informațional și tot felul 
de infracțiuni informatice). Propaganda ideologiei extremiste se promovează 
de diverse 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-me-
dia tradiționale, dezinformarea online. Scara criminalității informatice este în 
creștere, în principal în sfera financiar-bancară, iar numărul infracțiunilor lega-
te de încălcarea standardelor internaționale a drepturilor și libertăților omului 
este în creștere. Metodele și mijloacele de comitere a acestor infracțiuni infor-
matice devin mai sofisticate.

Activitățile statelor din spațiul informațional ar trebui să garanteze liberta-
tea de schimb tehnologic și de schimb de informații, ținând cont de respectarea 
suveranității statelor, de caracteristicile politice, istorice și culturale existente. 
În prezent, cooperarea între state pe probleme de securitate informațională 
internațională se realizează sub forma încheierii tratatelor internaționale, care 
confirmă faptul că suveranitatea statului, normele și principiile dreptului inter-
național sunt respectate de către state în cadrul activităților legate de utiliza-
rea tehnologiilor 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 pri-
vire la utilizarea rețelei de informații și telecomunicații a Internetului, inclusiv 
asigurarea securității.

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 preîntâmpină 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-
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-
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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. 

Marcel BENCHECI, Andrian MUNTEANU - Manifestarea sistemului 
organelor de securitate în unele state de interes pentru Republica 
Moldova (România, Ucraina și Federația Rusă)

În perioada sovietică sistemul național de securitate al URSS purta un ca-
racter unilateral, specific regimurilor politice autoritare, cu un pronunțat ac-
cent pe organul său de securitate, Comitetul Securităţii Statului (KGB) și cu 
absența societății civile sau a libertății de exprimare a cetățenilor. KGB, care 
reprezenta scutul şi spada Uniunii Sovietice și instrumentul terorii statului 
sovietic, a avut întotdeauna un statut privilegiat. KGB avea o influenţă 
enormă în rândul organelor de conducere al URSS, jucând rolul de poliţie 
politică şi acţionând 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 im-
portanţă majoră în politica internaţională, inclusiv și cea europeană. 

Dispariția URSS şi apariţia 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, a generat dezintegrarea modelului sovietic de 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 societate în care să 
lipsească în totalitate elementele de modernizare, în special în rezultatul trece-
rii la un nou regim politic.

Contextul relațiilor dintre fostele republici unionale, dinamismul reaşezării 
raporturilor dintre elementele sistemelor lor naționale de securitate, inte-
racţiunile dintre organele de securitate şi societatea civilă a acestor state  ne 
permite să prognozăm evoluţiile posibile pe termen  scurt, mediu şi lung în ceea 
ce priveşte mediul de securitate al Republicii Moldova și a unor state de interes 
pentru țara noastră. În acest context, a analiza, prin comparaţie, 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 
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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 Eu-
ropene și aflat în imediata vecinătate a țării noastre. Autorii analizează struc-
tura și principiile de funcționare a organelor de securitate a acestor state și din 
considerentul că aceste state au interese geostrategice și geopolitice în țara no-
astră, 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, în articol s-a fixat ca unități de cerce-
tare: structura organelor de securitate, raportul relațiilor dintre aceste institu-
ții și valorificarea aportului lor asupra securității naționale, evoluția în timp a 
cadrului normativ de securitate și factorii de conținut ai acestora. 

Fenomene geopolitice precum globalizarea, migrația, paralel cu intensifi-
carea intereselor geopolitice ale 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-
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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Victoria BEVZIUC, Renata COZONAC - Contribuția organizațiilor 
internaționale de securitate și a statelor în asigurarea securității 
umane

Preocupările majore ale statelor și organizațiilor internaționale de securita-
te constau în asigurarea securității umane prin prisma menținerii și consolidă-
rii păcii, scoaterea războiului în afara legii, promovarea și respectarea norme-
lor și principiilor dreptului internațional, cooperarea dintre state, securitatea 
mondială. Aceste idei ne-au fost lăsate de părintele științei dreptului internați-
onal, Hugo Grotius, 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-
ne pacea. Aceste modalităţi s-au tradus în practică prin necesitatea încheierii 
de acorduri sau tratate multilaterale. Mai concret, colaborarea multilaterală a 
statelor în crearea şi aplicarea normelor de drept internaţional s-a concretizat 
prin încheierea de tratate de pace, de alianţă şi ajutor reciproc, tratate mili-
tare, comerciale, politice, economice, culturale, tehnico-ştiinţifice şi încheierea 
unor convenţii internaţionale, la nivel regional şi universal, prin participarea la 
conferinţe internaţionale sau prin intermediul unor organizaţii internaţionale.

Concepţia gestionării conflictelor teritoriale a suportat o transformare radi-
cală în condiţiile accentuării pericolului declanşării unui război nuclear între 
superputerile lumii, fiind astfel orientată spre crearea mecanismelor de preve-
nire a declanşării nesancţionate, întâmplătoare a conflictului nuclear şi de limi-
tare a înarmării, care ar fi putut să provoace pe oricare dintre părţi să recurgă la 
măsuri extreme. Dezvoltarea acestei abordări a determinat încheierea tuturor 
înţelegerilor între SUA şi URSS referitoare la reducerea înarmării strategice. 

Diversele agenţii internaţionale non-guvernamentale (ONG) susţin că aceste 
conflicte sunt evoluţii accidentale, iraţionale, generate de anumite neînţelegeri 
reciproce şi inflamate de dorinţa de putere a liderilor locali. Ele depun efortu-
ri pentru a schimba în sens pozitiv starea conflictuală latentă prin înăbuşirea 
resentimentelor create de diferitele violenţe izolate, promovarea contactului 
între părţile aflate în disput ă şi clarificarea condiţiilor istorice care au generat 
conflictul. 

Pe de o parte, sectorul ONG-urilor este implicat într-o serie de activităţi [6] 
care se referă la contacte bilaterale, multilaterale şi pan-regionale, precum şi 
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la acţiuni de asistenţă umanitară, de pregătire, mass-media şi schimb de in-
formaţii, schimb de prizonieri, drepturile femeii, sporirea securităţii civililor, 
cercetare şi dezbateri publice etc. Pe de altă parte, ONG-urile internaţionale 
acceptă „regulile jocului” stabilite de autorităţile locale, nedorind să-şi deterio-
reze relaţiile cu acestea. 

Putem spune că adoptarea, implementarea şi succesul sau eşecul aplicării 
instrumentelor de gestionare a crizelor şi prevenirii conflictelor depinde de 
capacitatea autorităţilor locale şi structurilor internaţionale competente de a 
se coordona şi de a lua cele mai bune decizii. Structurile militare şi civil-mi-
litare implicate în gestionarea situaţiei de criz ă sau a unui conflict trebuie să 
acţioneze în strânsă cooperare cu organismele şi organizaţiile regionale şi in-
ternaţionale, pentru a influenţa în sens pozitiv evoluţiile locale. Prin urmare, un 
accent deosebit trebuie pus nu neapărat pe extinderea cooperării, cât mai ales 
pe consolidarea acesteia. 
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