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INTRODUCERE 

 

 

 

Terorismul, în ultimul timp, tot mai des, se manifestă prin 

diversificarea formelor şi metodelor de atentare. Adepţii ideologiei 

teroriste, utilizînd cele mai violente practici, au ajuns să pună în gardă 

comunitatea internaţională, stimulînd adoptarea unor măsuri drastice 

pentru a putea contribui la protejarea celor mai importante valori sociale. 

Succesul în această activitate, din cauza insistenţei în comiterea unor acte 

teroriste şi al diversificării metodelor folosite în acest sens, devine tot mai 

dificil de obţinut.  

Riscurile inerente extinderii fenomenului terorist la nivel 

internaţional, determinate inclusiv şi de sporirea nivelului de organizare a 

grupărilor teroriste, caracterului clandestin al activităţii acestora, lipsa 

barierelor morale în selectarea modalităţilor violente de atentare pentru 

promovarea propriei ideologii, imprevizibilităţii locului, timpului şi 

modului de atentare, punerea în pericol a valorilor sociale ocrotite de lege, 

implică intensificarea eforturilor serviciilor speciale şi organelor de 

ocrotire a normelor de drept în sensul implementării unor măsuri 

preventive eficiente. 

Analiza diversităţii actelor teroriste şi a formelor de manifestare a 

acestora conduce la formularea concluziei privind complexitatea 

fenomenului terorist. Din acest motiv, prevenirea şi combaterea 

terorismului poate fi realizată doar în cazul adoptării unor măsuri la fel de 

complexe, caracterizate prin abordări multilaterale. În caz contrar, 

sporeşte probabilitatea utilizării de către terorişti a celor mai mici lacune 

în scopul comiterii unor atentate.  

Terorismul aerian, cel puţin din punctul de vedere al gravităţii 

consecinţelor şi al pericolului, este una din cele mai periculoase forme de 
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manifestare a terorismului. Atentatele asupra securităţii aviaţiei civile au 

cunoscut o ascensiune continuă, de la tentative de capturare a navelor 

aeriene, luare a pasagerilor în calitate de ostatici, la explodarea 

aeronavelor cu pasageri la bord şi chiar utilizarea acestora în calitate de 

aviabombe cu precizie înaltă şi putere distructivă majoră. 

Din momentul activizării utilizării practicilor teroriste şi sporirii 

pericolului atentatelor comise, comunitatea mondială şi opinia publică 

manifestă îngrijorare argumentată faţă de creşterea nivelului criminalităţii 

organizate şi a terorismului în diversele forme de exteriorizare. În situaţia 

creată se impune consolidarea eforturilor tuturor factorilor care ar putea 

influenţa asupra acestui fenomen, precum şi elaborarea unor strategii 

capabile de a asigura buna funcţionare şi conlucrarea structurilor de 

securitate. 

Problema abordării particularităţilor prevenirii şi combaterii 

terorismului aerian, devine deosebit de actuală pentru Republica 

Moldova, îndeosebi după aderarea la spaţiul aerian european comun. 

Specificul atentatelor de acest gen necesită nu doar realizarea unor studii 

profunde, ci şi adoptarea şi implementarea unor măsuri fundamentale, 

inclusiv bazate pe experienţa statelor care au fost afectate de acest flagel. 

Importanţă majoră revine măsurilor orientate spre prevenirea şi depistarea 

timpurie a premiselor apariţiei unor încercări de a comite astfel de 

atentate. 

În favoarea celor expuse mai poate fi invocată şi sensibilitatea sporită 

a societăţii faţă de acţiunile comise cu utilizarea unor metode deosebit de 

violente şi soldate cu consecinţe deosebit de grave. În acest context, 

acordarea unei atenţii mai mari adoptării şi implementării unor măsuri de 

securitate drastice nu poate fi considerată excesivă sub nici un aspect. 

Conştientizarea necesităţii intensificării eforturilor serviciilor 

speciale, structurilor de securitate şi organelor de ocrotire a normelor de 

drept este o primă etapă ce urmează a fi realizata. În afară de aceasta, mai 

este necesară susţinerea masivă din partea statului a activităţilor de 

fortificare a infrastructurii şi diversificare a măsurilor de securitate ce 

urmează a fi aplicate. 
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Susţinem că rolul statului în cazul prevenirii şi contracarării 

terorismului aerian este unul deosebit de important, deoarece, de regulă, 

navele aeriene sunt răpite, iar pasagerii sunt luaţi ostatici în scopul 

intimidării populaţiei şi al înaintării unor revendicări faţă de autorităţile 

de stat.  

Sperăm că studiul respectiv va stimula accentuarea atenţiei asupra 

necesităţii abordării la alt nivel a aspectelor ce ţin de asigurarea securităţii 

în domeniul aeronautic şi aeroportuar. Considerăm că pe segmentul 

respectiv nu poate fi constatată situaţia de realizare deplină a măsurilor de 

securitate ce se impun, deoarece, fiind un segment cu risc sporit, 

întotdeauna vor exista anumite puncte vulnerabile de care s-ar putea 

folosi infractorii la comiterea unor atentate criminale. Din acest motiv, 

este evident că numai prin eforturi comune, atitudine conştiincioasă, 

elaborarea şi implementarea unor metodologii fundamentale de asigurare 

a securităţii poate fi diminuată probabilitatea survenirii unor consecinţe 

negative pentru securitatea aeronautică. De asemenea, atenţie deosebită 

trebuie acordată măsurilor de depistare timpurie a factorilor ce pot 

prezenta potenţial pericol, cu monitorizarea minuţioasă a acestora şi 

realizarea unor acţiuni concrete de înlăturare sau minimalizare 

substanţială a influenţei acestora. 

 Neadmiterea survenirii unor situaţii critice trebuie să devină scopul 

principal al tuturor structurilor implicate în asigurarea securităţii aviaţiei 

civile, pentru că în cazul în care un atentat este deja comis există 

posibilitatea producerii unor consecinţe ireparabile, iar redresarea situaţiei 

poate fi doar una convenţională. 

Considerăm că această lucrare poate prezenta interes pentru studenţii, 

masteranzii, doctoranzii, profesorii de la facultăţile de drept, specialiştii 

din serviciile speciale şi organele de ocrotire a dreptului, precum şi pentru 

publicul larg, interesat de acest fenomen. 

 

 

 

 

 

 


