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PREFAȚĂ 

Mesajul Președintelui Maia Sandu cu prilejul aniversării a 30-a de la crearea 

Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova 

Stimați ofițeri și angajați ai Serviciului de Informații și Securitate, 

La 9 septembrie 2021 se împlinesc 30 de ani de la crearea Serviciului de Informații și 

Securitate al Republicii Moldova și tot la această dată marcăm Ziua lucrătorului organelor 

securității statului. Sunt două evenimente legate, mai ales, prin oamenii care s-au angajat să 

vegheze la asigurarea securității țării. Cu acest prilej, le transmit felicitări și urări de sănătate 

și succes tuturor angajaților SIS, care își fac datoria cu dăruire. 

Din primele luni ale constituirii sale, la scurt timp după ce țara noastră și-a proclamat 

independența, Serviciul de Informații și Securitate a avut de înfruntat mai multe obstacole. A 

trebuit să pună umărul la asigurarea integrității teritoriale a tânărului stat Republica Moldova 

și să contribuie la consolidarea acestuia.  

Lumea a evoluat rapid în acești 30 de ani. Tehnologiile au influențat modul de 

organizare politică și economică a statelor. Frontierele au devenit mai deschise, iar circulația 

oamenilor și capitalului, a bunurilor și ideilor e tot mai intensă. Într-o asemenea perioadă a 

transformărilor globale, este esențial să protejăm cele mai importante domenii ce asigură 

funcționalitatea unui stat și securitatea cetățenilor. Și aceasta este misiunea principală a 

Serviciului de Informații și Securitate. 

Este o misiune specifică, pentru că specifică e și activitatea acestui serviciu. Ofițerii și 

angajații SIS se află în prima linie de înfruntare a amenințărilor clasice - spionaj, terorism, 

trafic de arme, migrație ilegală, crimă organizată -, dar și a tot mai frecventelor pericole 

hibride. Provocările geopolitice, fenomenul știrilor false, crimele cibernetice - toate necesită 

adaptarea strategiilor de reacție, dezvoltarea mobilității și flexibilității, formarea de noi 

capabilități și aptitudini profesionale. 

Nr. 1 (3) 2021 
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O amenințare gravă la adresa securității Republicii Moldova este corupția. În lupta cu 

acest fenomen, Serviciul de Informații și Securitate are un rol important și vă îndemn pe toți 

să facem front comun. Să muncim împreună, pentru a reclădi încrederea cetățeanului în 

instituțiile statului, iar astfel să asigurăm buna guvernare și independența justiției, reformele 

economice, dezvoltarea durabilă și bunăstarea țării și a oamenilor. Timpurile când SIS a fost 

utilizat în beneficiul unor interese înguste, politice sau economice, nu naționale, trebuie să 

rămână în trecut. 

Vom munci împreună pentru a face din Serviciul de Informații și Securitate o instituție 

puternică, proactivă și eficientă, care să răspundă exigențelor timpurilor și așteptărilor 

cetățenilor Republicii Moldova. Acest lucru îl putem face cu oameni demni, integri și 

adevărați profesioniști. 

A fi garantul securității naționale presupune multă implicare și devotament, înalt 

profesionalism și integritate personală, capacitate de a lua decizii, urmărind interesul statului 

independent și suveran Republica Moldova. Este angajamentul nostru civic și angajamentul 

luat atunci când am depus jurământul de credință Patriei. 

Vă felicit încă o dată, vă mulțumesc pentru munca și dedicația de care dați dovadă și 

pentru efortul de a asigura securitatea națională a Republicii Moldova. 

Nr. 1 (3) 2021 
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Mesajul Domnului Alexandr ESAULENCO, 

directorul Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova 

Stimați cititori ai Revistei științifico-practice „Studii Naționale de Securitate”, 

Domnilor ofițeri și veterani ai sistemului de securitate națională, 

Dragi colegi și prieteni, 

Cu prilejul marcării a 30 de ani de la crearea organelor securității naționale, vin cu un 

mesaj de felicitare pentru toți cei care apără Republica Moldova de amenințări interne și 

externe, păzesc temeinic suveranitatea, independența și interesele naționale și pentru cine 

securitatea și bunăstarea statului și cetățeanului au fost și vor continua să fie un angajament și 

o datorie sacră.

La fiecare etapă a istoriei țării, ofițerii Serviciului de Informații și Securitate au 

transpus cu demnitate și onoare deviza de pe drapelul instituției: „Credință Patriei!”, 

îndeplinind cu devotament și dedicație cele mai dificile misiuni, aducându-și contribuția 

remarcabilă la asigurarea securității naționale, regionale și internaționale. Cu an ce trece, 

provocările de securitate clasice, dar și cele asimetrice ca extremismul violent, interferențele 

străine, spionajul, activitatea cibernetică malițioasă accelerează și evoluează, fiind necesară o 

reacție promptă oferită de un serviciu modern, mobil, rezilient și adaptabil.     

În contextul reconfigurării rolului SIS și adoptării unei poziții pro-active în procesele de 

monitorizare a mediului de securitate, identificare a vulnerabilităților și anihilare a riscurilor, 

inițiativele orientate spre consolidarea conexiunilor cu mediul academic, centrele de cercetări, 

mediul privat și de afaceri capătă noi valențe ce completează eforturile instituționale de 
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asigurare a securității naționale. Dezbaterile argumentate și discuțiile temeinice despre 

probleme de securitate, reflectate pe paginile Revistei „Studii Naționale de Securitate” pot 

fundamenta procesul de adoptare a unor decizii necesare într-un mediu de securitate dinamic 

și în continuă evoluție.  

Ultimii doi ani vor rămâne în istorie drept perioada pandemiei COVID-19, o perioadă 

în care am trăit noi experiențe, adaptându-ne la o altfel de realitate când trebuie să facem față 

unui nou tip de stres societal. Modificări profunde s-au produs practic în viața fiecăruia din 

noi: am renunțat la planuri, am pierdut persoane dragi, am acceptat restricții și limitări chiar 

și pentru drepturile fundamentale pe care le consideram inerente. În pofida acestor schimbări, 

Serviciul de Informații și Securitate, prin ofițerii săi, a continuat să își îndeplinească 

principala misiune – cea de protecție a statului și cetățeanului în fața pericolelor la securitatea 

națională ce atentează la interesele naționale și prosperitatea țării. Siguranța și încrederea 

cetățeanului, societății și statului vor rămâne prioritatea numărul unu pentru fiecare dintre cei 

care cu abnegație și perseverență își îndeplinesc onorabila datorie de a servi Patriei.  

Folosesc această ocazie pentru a reitera înalta apreciere și gratitudine și a vă ura tuturor 

sănătate, fericire, prosperitate și noi realizări profesionale și personale.  
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EDITORIAL 

CZU 351.86 

DOI 10.5281/zenodo.5503481 

ROLUL SERVICIILOR DE INFORMAȚII 

ÎN ASIGURAREA SECURITĂȚII NAȚIONALE 

Vitalie SÎLI 

Chișinău, Republica Moldova 

redactor-șef 

rector, Institutul Național de Informații și Securitate „Bogdan, Întemeietorul Moldovei” 
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Pe parcursul evoluției istorice a umanității asigurarea securității naționale a devenit o 

prioritate pentru statele lumii. În cadrul mecanismului de asigurare a securității statului 

serviciilor de informații și securitate, prin conotația semnificației și atribuțiilor lor, 

întotdeauna le-a revenit un rol primordial. Aceasta se explică prin faptul că rolul serviciilor 

de informații și securitate este nu doar de a identifica riscuri, amenințări și vulnerabilități de 

securitate, dar și de a argumenta reprezentanților puterii politice consecințele deciziilor pe 

termen scurt și lung pe care aceștia le iau în baza informațiilor prezentate de către ele. 

Informațiile oferite de aceste instituții au relevanță în primirea deciziilor necesare pentru 

prevenirea unor amenințări interne și externe, cât și pentru promovarea unor interese 

naționale de securitate. În acest context, Serviciul de Informaţii şi Securitate al Republicii 

Moldova are un rol semnificativ în cadrul organelor de securitate ale statului, reprezentând 

o componentă importantă a sistemului de securitate națională.

Cuvinte-cheie: securitate națională, servicii de informații și securitate, stat, interes 

național. 

THE ROLE OF INTELLIGENCE SERVICES 

IN ENSURING NATIONAL SECURITY 

Throughout historical developments, ensuring Protection of Facilities, Goods, Values 

and Persons. In the mechanism of ensuring the security of the state, the intelligence and 

security services, through the connotation of their meaning and attributions, have always 

played a primary role. This is explained by the fact that the role of intelligence and security 

services is not only to identify security risks, threats and vulnerabilities, but also to argue 

with the representatives of the political power the consequences of decisions they take based 

on the information presented by the intelligence. The information covered by these 

institutions is relevant in making the decisions necessary to prevent internal and external 

threats, as well as to promote national security interests. The Security and Intelligence 

Service of the Republic of Moldova has an important role in the state security bodies, 

representing a component of the national security system. 

Keywords: national security, intelligence and security services, state, national interest. 
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LE RÔLE DES SERVICES DE RENSEIGNIMENT 
EN ASSURANT LA SÉCURITÉ NATIONALE 

Tout au long des développements historiques, assurer la sécurité nationale est une 

priorité pour les États du monde. Au sein du dispositif assurant la sécurité de l'État, les 

services de renseignement et de sécurité, par la connotation de son sens et de ses 

attributions, ont toujours joué un rôle primordial. Cela s'explique par le fait que le rôle des 

services de renseignement et de sécurité n'est pas seulement d'identifier les risques, des 

menaces et vulnérabilités sécuritaires, mais aussi d'argumenter avec les représentants du 

pouvoir politique les conséquences des décisions à court et long terme qu'ils prennent en 

fonction de les informations présentées. de l'intelligence. Les informations couvertes par ces 

institutions sont pertinentes pour prendre les décisions nécessaires pour prévenir les 

menaces internes et externes, ainsi que pour promouvoir les intérêts de la sécurité nationale. 

Le Service d'Information et de Sécurité de la République de Moldova joue un rôle important 

dans les organes de sécurité de l'État, représentant une composante du système de sécurité 

nationale. 

Mots-clés: sécurité nationale, services de renseignement et de sécurité, État, intérêt 

national. 

РОЛЬ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

На протяжении всей истории обеспечение национальной безопасности является 

приоритетом для государств мира. В механизме обеспечения государственной 

безопасности первостепенную роль всегда играли службы безопасности и разведки, 

определяя их значение и атрибуцию. Это объясняется тем, что роль служб 

информации и безопасности заключается не только в выявлении рисков, угрозов и 

уязвимостей безопасности, но и в обсуждении с представителями политической 

власти последствий краткосрочных и долгосрочных решений, которые они 

принимают на основе представленной информации разведывательных служб. 

Информация, предоставляемая этими учреждениями, важна для принятия решений, 

необходимых для предотвращения внутренних и внешних угроз, а также для 

продвижения интересов национальной безопасности. Служба Информации и 

Безопасности Республики Молдова играет важную роль для государственной 

безопасности, являясь составной частью системы национальной безопасности.  

Ключевые слова: национальная безопасность, службы информации и 

безопасности, государство, национальный интерес. 

Amplasarea geografică a Republicii 

Moldova impune adoptarea unor măsuri 

eficiente și corespunzătoare provocărilor în 

vederea asigurării securității naționale. 

Fiindu-i caracteristice vulnerabilități 

subtile, precum războiul informațional, 

statul, prin intermediul organelor sale 

abilitate, este obligat să întreprindă măsuri 

prompte și eficiente de combatere a lor. În 

contextul dat, importanța Serviciului de 

Informații și Securitate pentru asigurarea 

securității Republicii Moldova este 

incontestabilă. Înființată la 9 septembrie 

1991 prin Decretul nr. 196 al Președintelui 

Republicii Moldova ca Ministerul Securităţii 

Naţionale și reorganizată în Serviciul de 

Informații și Securitate al Republicii 

Moldova în decembrie 1999, instituția are ca 

obiectiv primordial realizarea politicilor şi 

strategiilor naţionale de securitate, cât şi a 

acțiunilor de apărare şi promovare a 

intereselor de securitate ale statului nostru.  

Similar altor servicii de securitate din 

statele democratice, putem afirma că SIS a 
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evoluat de la o securitate națională axată pe 

stat, la o securitate înțeleasă și abordată 

multidimensional: uman, social, național, 

printr-o agendă deschisă a acțiunii comune 

de intelligence. 

Serviciilor de informații le revine un 

rol esențial în protejarea securității 

naționale și în susținerea autorităților în 

procesul de punere în aplicare a legii și de 

implementare a principiilor statului de 

drept. În condițiile în care terorismul, 

atacurile cibernetice și crima organizată 

constituie amenințări tot mai mari în UE, 

munca serviciilor de informații a devenit tot 

mai urgentă, complexă și globală
1
.

În contextul democratizării statului, 

consolidarea încrederii populației față de 

modul în care instituția își desfășoară 

activitatea și își îndeplinește misiunile este 

un scop important al serviciului național de 

informații. Or pentru a-i determina pe 

cetățeni să aibă încredere în sistemul de 

securitate națională, dar și în SIS cu rol de 

semnalizare timpurie și prospectivă a 

riscurilor de securitate, populația țării are 

nevoie de o educație și o cultură de 

securitate. Pentru promovarea acestui 

obiectiv, Serviciul de Informații și 

Securitate al Republicii Moldova își 

fortifică transparența activității sale prin 

intermediul Platformei de comunicare a 

SIS cu mediul academic, științific și 

societatea civilă lansată în anul 2020. De 

la lansarea sa și până în prezent, în cadrul 

acestei Platforme, Serviciul de Informații 

și Securitate a instituit de comun cu 

Universitatea de Stat din Moldova un 

masterat în ”Studii de securitate 

națională” pentru a fortifica educația de 

securitate, a instituit curenta Revistă 

pentru a încuraja cercetările în domeniul 

securității și s-a implicat în diverse 

forumuri de dialog în securitate pentru a 

1 Supravegherea de către serviciile de informații: 

măsurile de protecție și căile de recuperare a 

prejudiciului privind drepturile fundamentale în 

Uniunea Europeană - Volumul II 

https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/

fra-2017-surveillance-intelligence-services-vol-2-

summary_ro.pdf (accesat 27.08.2021) 

promova cultura de securitate la nivel 

national.  

De altfel, necesitatea promovării culturii 

de securitate la nivel național este un 

imperativ al serviciilor de informații 

moderne. George Robertson, secretar 

general al NATO în anii 1999-2004, 

vorbea despre cultura de securitate, care ar 

trebui integrată în cultura universală. Fără 

cultură de securitate nu sunt prea multe sorți 

de izbândă în fața gravelor riscuri și 

pericole de securitate ale lumii globale. Așa 

au apărut studiile de secur itate ca discipline 

universitare în majoritatea universităților de 

prestigiu din lume. Astfel, în țările care au 

adoptat procesul de la Bologna, studiile de 

securitate sunt organizate în trei cicluri: 

studii universitare de licență, studii 

universitare de masterat, studii universitare 

de doctorat
2
.

Necesitatea conlucrării între actorii 

comunității de informații și mediul 

academic a obligat ambele părți la un efort 

de deschidere – atât pentru elaborarea și 

fructificarea unor proiecte de cercetare pe 

tematici de interes comun, științific și de 

securitate, cât și pentru a realiza produse 

informaționale orientate spre contribuirea 

la consolidarea culturii de securitate. 

Totodată, misiunea de a atrage 

profesioniști valoroși care își doresc să 

lucreze în comunitatea de intelligence, 

dorința de a identifica și a motiva tineri cu 

abilități deosebite, astfel încât generațiile 

viitoare de ofițeri să poată îndeplini mai 

departe obiectivele serviciilor de 

informații, au obligat la adoptarea unor 

strategii de comunicare dedicate 

instituțiilor de învățământ
3
.

Evoluția tehnologiei a condus la 

realitatea în care astăzi toate categoriile de 

public sunt interconectate global, iar 

2 TRONCOTĂ, C. Tradiție și provocări în 

intelligence-ul de securitate românesc. În: 

Geointelligence și securitate în mediulglobal. 

Coord COMĂNESCU, L. et all. București: 

TopForm, 2016, p. 94. 
3 COLDEA, F. Despre serviciul de intelligence: 

gânduri, perspective, opinii. București: Editura 

RAO, 2018, p. 37. 
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dialogul la care participă în egală măsură 

decidenții politici, mass-media, 

organizațiile publice, cetățenii s-a 

transformat într-un exercițiu de sporire a 

transparenței. Această evoluție are impact 

și asupra activității instituțiilor de 

intelligence, constituind, deopotrivă, sursă 

de vulnerabilități (cazul Snowden), dar și 

de oportunități profesionale care conferă 

valoare adăugată
4
.

Necesitatea restructurării serviciilor de 

informații resimțită atât la nivelul deciziei 

politice, cât și la cel al opiniei publice a 

determinat o creștere accentuată a 

interesului academic și științific față de 

problematica atât de complexă și incitantă 

a cercetărilor din domeniul de intelligence. 

Serviciile de informații trebuie să fie pe cât 

de eficiente, pe atât de flexibile și 

inteligente, spre a putea analiza, anticipa și 

prognoza în zone obscure ale cunoașterii. 

Flexibilitatea este cuvântul cheie ale 

acestei transformări. Fără a nega 

importanța reorganizărilor instituționale, 

reforma în sine nu este suficientă dacă 

rezultatul ei este un serviciu capabil să 

facă față doar provocărilor de moment ale 

mediului de securitate, rămânând rigid și 

setat pe un anumit șablon în privința 

viitorului 
5
.

Adaptarea la schimbare, la evoluțiile 

mediului de securitate, implică viziune 

strategică și inovare permanentă, 

descentralizarea deciziilor și informarea 

unităților mici, capacitate de utilizare 

spontană a unor echipe multidisciplinare, o 

structură de organizare modulară și ușor de 

reconfigurat, o cultură organizațională 

puternică și adecvată scopului organi-

zației
6
.

4 COLDEA, F. Despre serviciul de intelligence: 

gânduri, perspective, opinii. București: RAO 

Distribuție, 2018, p. 37. 
5 MAIOR, G. C. Incertitudine. Gândire strategică 

și relații internaționale în sec. 21. București: 

Editura RAO, 2014, p. 249. 
6 HAN, L. Managementul schimbării în 

organizațiile de intelligence. În Coord. George 

Cristian Maior. Despre intelligence. București: 

editura RAO, 2014, p. 139. 

Pentru un serviciu de informații, ma-

nagementul schimbării, ca act permanent 

de adaptare la mediu, presupune: 

- Gestionarea performantă a informației,

indiferent de volumul acesteia;

- Perfecționarea, instruirea, stimularea,

fidelizarea și păstrarea resurselor umane

performante, plus o strategie de atragere

de personal nou, înalt specializat;

- Identificarea și anticiparea schimbărilor

din mediul în care acționează sau la care

se raportează organizația, sesizarea

tendințelor de evoluție sau tipare emer-

gente, imaginarea variantelor de răspuns

și integrarea rezultatelor progresului

tehnologic și științific;

- Asigurarea canalelor eficiente de comuni-

care și recepționare a feedbackului

necesar din întreaga organizație și de la

tot portofoliul de beneficiari;

- Crearea cadrului necesar pentru ca fiecare

specialist să se poată afirma, să poată

inova și experimenta soluții noi;

- Descentralizarea deciziilor operaționale și

asigurarea instrumentelor necesare

libertății de decizie și acțiune a

specialiștilor din interiorul organizației,

pentru a se putea adapta și reacționa

corespunzător la provocările și evoluțiile

mediului exterior;

- Crearea de parteneriate pentru a acoperi

zonele imposibil de acoperit cu resurse

disponibile
7
.

Un criteriu important caracteristic 

serviciilor de securitate din statele 

democratice este controlul democratic 

asupra activității acestora, care acționează și 

în beneficiul lor, contribuind la consolidarea 

și susținerea încrederii pe care le acordă lor 

societatea civilă și asigurând cetățenii că 

drepturile sale sunt respectate, iar 

guvernanții au suportul informativ necesar 

pentru realizarea politicilor publice.  

Controlul civil asupra serviciilor de 

informații reprezintă un indiciu al conso-

lidării statului de drept și al democratizării 

societății. De altfel, în prezent, în cadrul 

tuturor statelor europene este acceptat 

7 Ibidem, p. 132. 
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principiul controlului asupra activității 

serviciilor de securitate. Modalitățile 

concrete de realizare sunt diverse, dar în 

general sunt cunoscute patru căi: controlul 

exercitat prin comisii parlamentare, controlul 

exercitat prin autorități judiciare, controlul 

exercitat prin comisii de experți, meca-

nismele de recurs prin intermediul instanțe-

lor sau ale altor autorități independente. 

Acestea nu se exclud reciproc, ci sunt 

complementare și interdependente ca 

expresie a principiului separației și echili-

brului puterilor în cadrul democrațiilor 

constituționale
8
.

Perioada de după 11 septembrie 2001 a 

fost marcată de necesitatea acută de 

revizuire a activității serviciilor de 

informații. Noul model al amenințării a 

devenit neconvențional, dinamic, aleatoriu 

și neliniar în incidență, fără constrângeri 

sau reguli de angajare, care este dificil de 

cuantificat și prognozat și este susținut de 

criminali, traficanți, consumatori de droguri 

și alți actori. În noua conjunctură creată, 

serviciile de informații urmează să răspundă 

provocărilor contemporane determinate de 

era informațională, să-și consolideze 

performanța operațională și analitică prin 

utilizarea noilor instrumente de acțiune 

pentru prevenirea și combaterea mai multor 

riscuri și amenințări. Putem accentua că 

serviciile de informații se confruntă, ca și 

alte instituții ale sectorului de securitate, cu 

cel puțin două categorii de provocări 

majore la care trebuie să răspundă continuu: 

efectele tot mai accentuate ale globalizării 

informației, emergența noilor tehnologii 

informatice și de comunicații, adică 

impactul erei informaționale asupra 

politicilor guvernamentale, cât și trecerea 

de la o cultură a secretului centrată pe 

necesitatea de a ști, către una de tipul 

necesității de a împărtăși. Și nu doar în ceea 

ce privește activitatea internă, ci și în 

relațiile cu colaboratorii externi, cu alte 

8 MÂȚĂ, D. C. Securitatea națională.Concept. 

Reglementare. Mijloace de ocrotire. București: 

Ed. Hamangiu, 2016, p. 134. 

instituții
9
. În aceste condiții, aplicarea și

eficientizarea funcționării comunităților 

informative, în conformitate cu principiile 

democratice, reprezintă un demers 

complex, care necesită permanente 

redimensionări și adaptări la noile provocări 

globale
10

. Considerăm importantă

capacitatea unui serviciu de intelligence de 

a putea cerceta și depista posibile pericole 

în zonele care nu atrag neapărat atenția 

factorilor de decizie, ajungându-se astfel la 

funcționarea preemtivă a serviciilor de 

intelligence, cu vădite avantaje pentru 

asigurarea securității naționale
11

.

O altă trăsătură a serviciilor de 

securitate moderne este cooperarea lor. 

Astfel, cooperarea între structuri ale 

sistemului de securitate națională, precum 

și între acestea și structuri similare ale 

țărilor partenere din sistemul de coaliție 

politico-militară, ori cu altele din țări cu 

interese comune, reprezintă un pilon al 

serviciilor de informații postmoderne. 

Astăzi procedeul se numește ”intelligence 

interagency” și este răspândit pe aproape 

întreg mapamond. Teoreticienii, deopotrivă 

cu experții în studii de securitate, aproape 

că nu concep un intelligence modern fără 

cooperare. Interesele de securitate sunt 

globale, ceea ce denotă că doar prin 

cooperare se poate preveni orice risc de 

securitate. De aici și sintagma vehiculată 

în studiile de specialitate ”securitate prin 

cooperare”
12

.

Insistența serviciilor de informații de a 

comunica profesional între ele, în cadrul 

comunității globale de securitate, a condus 

la instituirea unui schimb susținut de bune 

practici, a rafinat instrumente și metode 

utilizate în comun, a constituit un factor 

indispensabil de progres, atât în ceea ce 

privește elaborarea unor politici de 

9 COLDEA, F. Despre serviciul de intelligence: 

gânduri, perspective, opinii. București: Editura 

RAO Distribuție, 2018, p. 4.  
10 AVRAM, C. Intelligence și arta guvernării. 

București: Editura Top Form, 2016, p. 114.  
11 Ibidem, p. 89. 
12 AVRAM, C. Intelligence și arta guvernării. 

București: Editura Top Form, 2016, p. 107 
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securitate viabile, cât și pentru realizarea 

unor operațiuni de succes. Comunicarea 

între serviciile de informații trebuie urmată 

de îmbunătățirea cooperării acestora cu 

alte instituții ale statului cu atribuții în 

elaborarea deciziilor politice, instituții care 

depind de informații privind posibile 

evoluții cu potențial de risc, pentru a putea 

dezvolta strategii coerente de contracarare 

și combatere a acestora
13

.

Activitatea de informații pentru 

securitate se desfășoară pe baza a zece 

principii de bază, și anume: legalitatea, 

caracterul planificat și sistematic, 

ofensivitatea și mobilitatea, anticiparea și 

previzionarea, obiectivitatea evaluărilor, 

informarea exactă, corectă și oportună a 

factorilor de decizie, independența, neutra-

litatea și echidistanța politică, protecția sur-

selor, metodelor și mijloacelor, cooperarea, 

conlucrarea și colaborarea, cooperarea 

internațională cu serviciile de informații ale 

statelor membre ale Organizației Tratatului 

Atlanticului de Nord
14

, Uniunii Europene,

precum și cu alte servicii de informații. 

O altă trăsătură a serviciilor de 

securitate moderne este relația tradițională 

dintre sistemul serviciilor speciale și 

sistemul mass-mediei. Diseminarea cu 

regularitate în bazele deschise și 

intensificarea ritmului de difuzare în mass-

media a informației privind acțiunile 

serviciilor speciale în rezultatul cărora au 

fost prevenite anumite acțiuni de 

diversiune informațională se impune ca o 

modalitate de resuscitare a credibilității 

acestora. Inițiativa în cauză se bazează pe 

presupunerea că efectele propagandei și 

dezinformării pot fi diminuate dacă 

populaţia este la timp și suficient de bine 

informată despre pericolele pe care le pot 

prezenta anumite surse. Iar contextul în 

care Serviciul de Informații și Securitate 

luptă cu știrile false și dezinformarea 

13
COLDEA, F. Despre serviciul de intelligence: 

gânduri, perspective, opinii. București: Editura 

RAO Distribuție, 2018, p. 37. 
14 SHERMAN, K. Strategic Intelligence for 

American World Policy. New Jersey: Princeton 

University Press, 1966. 

privind pandemia și pericolul virusului 

COVID – 19 este un bun exemplu în acest 

sens. Totodată, acest lucru ar contribui la 

fortificarea imaginii instituțiilor serviciilor 

speciale în societatea noastră, la sporirea 

credibilității și la distrugerea unui șir de 

mituri și stereotipuri legate de activitatea 

acestora. Deci, rolul segmentului de 

Intelligence rămâne prioritar, cu atât mai 

mult cu cât, la amenințările tradiționale din 

trecut s-au adăugat unele noi care țin de 

tehnologie și cyber-space
15

.

Prezenta ediție a Revistei științifico-

practice ”Studii naționale de securitate” 

se dedică celor 30 de ani de la crearea 

organelor securității naționale ale 

Republicii Moldova. Titlurile publicate în 

ediția curentă a Revistei, precum: securitatea 

societală, comunicarea strategică în spațiul 

informațional național, pericolul economiei 

informaționale tenebre, provocările de 

securitate ale secolului XXI, protecția 

persoanelor, impactul crizei COVID asupra 

terorismului, EURODAC ca instrument de 

combatere a migrației ilegale, securitatea 

inovațională, securitatea datelor personale 

ale elevilor, răspunderea penală, interferența 

activității speciale de investigații și 

drepturile omului, măsurile speciale de 

investigații, lipsa de publicitate a urmăririi 

penale – sunt itemuri de analiză a 

componentelor de bază ale securității: 

securitatea națională, securitatea 

internațională, securitatea umană și cea 

juridică, evidențiind în ansamblu rolul 

serviciilor de informații în asigurarea 

securității naționale.  

În contextul aniversării a 30 de ani de la 

crearea organelor securității naționale ale 

Republicii Moldova, adresăm sincere 

felicitări și urări de bine tuturor celor 

implicați în activitatea de asigurare a 

securității naționale a Republicii Moldova și 

15 TĂNASE, T., SAVU, A. Importanța și rolul 

Intelligence-ului în strategia de secruitate – studiu 

de caz: Marea Britanie și Franța. În: Buletinul 

Universității Naționale de Apărare Carol I, 

seprtembrie 2014, p. 67.  

https://revista.unap.ro/index.php/revista/article/vie

w/39. 
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le dorim succese în munca cotidiană, multă 

sănătate, apreciere la justa valoare a propriei 

contribuții, prosperitate, dedicație, inspirație 

și susținere din partea persoanelor dragi. 
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În Republica Moldova, noțiunea de comunicare strategică, pentru domeniul de 

securitate, a devenit tot mai frecvent atestată la nivelul studiilor și al abordărilor științifice, 

care țin de funcționarea sistemică a statului. Cu toate acestea, la moment, constatăm că 

Republica Moldova nu dispune de condiții favorabile depline: nici politice, nici 

sociolingvistice, dar nici mediatice. Astfel, buna condiționare a unei comunicări strategice nu 

există deocamdată. Cadrul normativ atotcuprinzător – privind coordonarea comunicării 

instituționale – nu are sorți de izbândă într-o așa situație, deoarece comunicarea strategică 

reprezintă o stare de lucruri condiționată de mediul politic, informațional, social, economic, 

cultural etc. Situația politică și sociolingvistică pune la grea încercare comunicarea 

instituțională din țara noastră. Poate fi considerată rezultativă exercitarea funcțiilor 

comunicării strategice, la nivel național, doar asigurându-se condiții favorabile instituțiilor 

statului, pentru a susține o comunicare strategică, care să fie axată pe efortul de a consolida 

și orienta condițiile în scopul intereselor și politicilor naționale. 

Cuvinte-cheie: comunicare strategică, comunicare instituțională, securitate națională, 

funcționare sistemică, politică națională. 

PECULIARITIES OF STRATEGIC COMMUNICATION IN THE CONTEXT 

OF THE INFORMATION SPACE OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA 

In the Republic of Moldova in the security field, the notion of strategic communication 

has become more and more frequently attested in studies and scientific approaches related to 

the systemic functioning of our country. However now, we find that the Republic of Moldova 

does not have neither political, nor sociolinguistic or media full favorable conditions; thus, 

the good conditioning of a strategic communication does not exist yet. The all-encompassing 

normative framework, regarding the coordination of institutional communication, has no 

chance of success in such cases, because the strategic communication represents a situation 

conditioned by the political, informational, social, economic, cultural environment and etc. 

The political and sociolinguistic situation brings a lot of difficulties for institutional 

communication. The exercise of strategic communication functions, at national level, can be 

considered fruitful only by ensuring favorable conditions for the state institutions, in order to 

support a strategic communication, which should concentrate the efforts to consolidate and 

orient the conditions on national interests and national policies.  

Keywords: strategic communication, institutional communication, national security, 

systemic functioning, national policy. 
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PARTICULARITES DE LA COMMUNICATION STRATEGIQUE DANS LE 

CONTEXTE DE L'ESPACE D'INFORMATION EN REPUBLIQUE DE MOLDAVIE 

La notion de communication stratégique, pour le domaine de la sécurité, est devenue 

de plus en plus fréquemment attestée au niveau des études et des approches scientifiques 

nationales, liées au fonctionnement systémique de l'etat. Il est a constate, cependant, que la 

République de Moldova ne dispose pas de conditions pleinement favorables: ni politiques, ni 

sociolinguistiques, ni médias; ainsi, le bon conditionnement d'une communication stratégique 

n' est pas encore mis au point. Le cadre normatif global, concernant la coordination de la 

communication institutionnelle, n'a aucune chance de réussir dans un tel état de fait, car la 

communication stratégique représente un état de fait conditionné par l'environnement 

politique, informationnel, social, économique, culturel, etc. La situation politique et 

sociolinguistique met à l'épreuve la communication institutionnelle de notre pays. On peut 

considérer efficace l'execution des fonctions de la communication stratégique au niveau 

national en assurant les conditions favorables aux institutions d’état en vue de reforcer les 

intérêts et la politique nationale. 

Mots clés: communication stratégique, communication institutionnelle, sécurité 

nationale, fonctionnement systémique, politique nationale. 

ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ В 

КОНТЕКСТЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОСТРАНСТВА РЕСПУБЛИКИ 

МОЛДОВА 

В Республике Молдова понятие стратегической коммуникации в сфере 

безопасности все чаще и чаще подтверждается на уровне исследований и научных 

подходов, связанных с системным функционированием государства. Однако, на 

данный момент, мы полагаем, что в Республике Молдова нет полноценных 

благоприятных условий: ни политических, ни социолингвистических, ни на уровне 

средств массовой информации; таким образом, хорошей стратегической 

коммуникации пока не существует. Всеохватывающая нормативная база, 

касающаяся координации институциональной коммуникации, не имеет шансов на 

успех при таком раскладе, так как стратегическая коммуникация представляет 

собой состояние, обусловленное политической, информационной, социальной, 

экономической, культурной и т. д. средами. Политическая и социолингвистическая 

ситуация подвергает испытанию институциональную коммуникацию. Осуществление 

функций стратегической коммуникации на национальном уровне можно считать 

функциональным, только обеспечивая благоприятные условия для государственных 

учреждений, поддержания стратегической коммуникации, которая должна быть 

ориентирована на усилия по консолидации и ориентации политических, 

информационных, социальных условий для национального развития. 

Ключевые слова: стратегическая коммуникация, институциональная ком-

муникация, национальная безопасность, системное функционирование, национальная 

политика. 

În Republica Moldova, noțiunea de 

comunicare strategică, pentru domeniul de 

securitate, a devenit tot mai frecvent 

atestată la nivelul studiilor și al abordărilor 

științifice, care țin de funcționarea 

sistemică a statului. Astfel, s-au propus 

diverse recomandări în raport cu 

aplicabilitatea factorului informaţional ca 
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instrument de putere, în paralel cu factorii 

diplomatici, militari şi economici
1
.

Deși tardiv definită, în contextul 

literaturii de specialitate cu referință la 

statul național Republica Moldova, totuși, 

în etapa actuală, conform Strategiei 

naţionale de apărare, acest tip de 

comunicare constituie elementul informa-

ţional indispensabil al autorităţilor naţionale, 

reprezentând unul dintre instrumentele pe 

care statul le are la dispoziţie pentru a-şi 

atinge obiectivele în sfera securităţii şi 

apărării
2
. Se intenționează, pe această

direcţie, ca eforturile să fie orientate nu atât 

pe elaborarea unei viziuni comune și 

unificate de comunicare strategică, cât pe 

transformarea structurilor de comunicare 

instituţională şi pe elaborarea unor forme de 

colaborare şi interacţiune dintre ele. 

Respectiva viziune unificată pretinde a fi 

implementată la nivelul tuturor autorităţilor 

publice şi la nivelul tuturor politicilor şi 

strategiilor naţionale
3
. E necesar să

recunoaștem că un anume tip de 

comunicare, cu atât mai mult instituțională, 

comportă un caracter reglementat nu doar 

la nivelul conținutului informațional emis, 

dar și la cel al formei de exprimare 

(îndeosebi, stilistico-sintactică).  

Procesul sus-numit este orientat pentru 

a coordona comunicarea strategică (conți-

nutul discursiv și acțiunile ulterioare) și a 

consolida efectul strategic al obiectivelor 

naționale pe termen lung, concomitent și de 

a promova comportamentul publicului țintă, 

favorabil intereselor naționale. 

În acest context, comunicarea 

strategică este productivă și funcțională 

doar atunci când dispunem de obiective 

1 DUȚU, P., BOGZEANU, C. Interesele naţionale 

şi folosirea instrumentelor de putere naţională 

pentru promovarea şi apărarea acestora. Cazul 

României. Bucureşti: Editura Universităţii 

Naţionale de Apărare „Carol I”, 2010, p. 14. 
2 Hotărârea Parlamentului nr. HP134/2018 din 

19.07.2018 pentru aprobarea Strategiei naționale 

de apărare și a Planului de acțiuni privind 

implementarea Strategiei naționale de apărare 

pentru anii 2018–2022. În: Monitorul Oficial nr. 

285-294 art. 441. 
3 Ibidem. 

naționale definite clar de un cadru 

normativ protectiv, dar și de un spațiu 

informațional aflat într-un mediu lingvistic 

pe potrivă. 

I. Aplicabilitatea unor politici de

comunicare interinstituțională în

Republica Moldova

La nivel de conținut informațional,

comunicarea strategică va trebui să 

parcurgă îndelungate și anevoioase etape 

până își va găsi forma perfectă și bine 

definită în cadrul instituțiilor statului. 

Această întârziere are loc din cauza 

divergențelor dintre clasele politice și 

dintre grupurile de interese nu numai ale 

celor localnice, dar și ale exponenților 

altor state, având diverse scopuri în 

Republica Moldova. Aceste interese se 

regăsesc în expresia politică a partidelor de 

la putere. Un exemplu concludent, în acest 

sens, rămâne a fi starea de lucruri privind 

Strategia de informare și comunicare în 

domeniul apărării și securității naționale 

pentru anii 2012-2016, care a fost 

compromisă de politica dezbinătoare a 

partidelor. Acest document a constituit 

prima și mult așteptata încercare de a 

institui un mecanism interinstituțional de 

comunicare la nivel național. Menirea 

acestui document important a fost de a 

stabili o modalitate de colaborare dintre 

instituțiile statului, având drept scop 

informarea societății despre reforma 

sectorului de securitate și aprofundarea 

cooperării cu partenerii externi în 

domeniul apărării. Totodată, este reflectată 

și contribuția Republicii Moldova la 

asigurarea securității regionale și 

internaționale. Dar, din păcate, diver-

gențele dintre partidele politice au dus la 

compromitere.  

Invocăm doar un singur caz: este bine 

cunoscut faptul că în septembrie 2017 a 

fost amplu reflectată în presă disputa dintre 

Președinție și Guvern privind participarea 

unui contingent al Armatei Naţionale, 

format din 57 de militari, la stagiul de 

instruire „Rapid Trident 2017”, desfăşurat 

la Centrul internaţional de menţinere a 

păcii Yavoriv din Ucraina, la care au luat 
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parte militari din 14 ţări. La 5 septembrie 

2017, Președinția a anunțat că a respins 

cererea Ministerului Apărării de a permite 

plecarea contingentului sus-menționat la 

aplicații militare internaționale, desfășurate 

în Ucraina sub egida SUA. A doua zi, pe 

data de 6 septembrie, Guvernul Republicii 

Moldova a aprobat hotărârea cu privire la 

plecarea militarilor, iar Președinția a 

anunțat că a suspendat hotărârea, pe care o 

va ataca la Curtea Constituțională. În presa 

susținătoare a respingerii participării 

militarilor moldoveni, subiectul dat a fost 

interpretat tendențios, calificându-l drept o 

încălcare a suveranității și neutralității 

Republicii Moldova, deși s-a știut bine că 

scopul aplicaţiilor a fost dezvoltarea 

nivelului de interoperabilitate și conso-

lidare a capacităţilor de apărare şi 

promovare a imaginii Armatei Naţionale 

pe arena internaţională; cel mai mult însă 

în scopul participării de perspectivă în 

cadrul misiunilor de menţinere a păcii
4
.

Cu siguranță, o atare dezinformare a 

pus în dificultate imaginea instituțiilor 

statului responsabile de sectorul de 

securitate. Totodată, a compromis contextul 

de cooperare a Republicii Moldova cu 

partenerii externi. Cu certitudine, acest caz 

constituie un exemplu clasic de eșuare a 

unui cadru normativ privind coordonarea 

comunicării instituționale cu referire la un 

subiect de securitate. 

Din cele menționate, devine clar că, în 

condițiile în care fiecare actor politic caută 

să-și atribuie rolul dominant pe un anumit 

domeniu, în cazul sus-menționat – pe 

segmentul securității și apărării naționale, 

statul Republica Moldova, din punct de 

vedere al cadrului legal, pare să nu aibă 

parte de politici funcționale de securitate la 

nivel național.  

4 Militarii moldoveni participă, începând cu anul 

1996, la exerciții militare și la programe de 

instruire cu statut internațional. 

II. „Suveranitatea informațională”

a Republicii Moldova

În Republica Moldova mai sunt

diverși factori care creează condiții ce vin 

să compromită din start orice încercare a 

unui cadru normativ privind coordonarea 

comunicării instituționale. De aceea, în țară 

este atestat un spectru larg de indici ai unui 

război hibrid, care se manifestă nu de la 

apariția și vehicularea acestei noțiuni (după 

evenimentele tragice din Ucraina, din anul 

2014), dar cu mult timp înainte, chiar de la 

proclamarea independenței și suveranității 

statului Republica Moldova. Particu-

laritățile acestui război asimetric pun în 

dificultate cadrul de politici la nivel 

național, politici care vizează comunicarea 

instituțiilor statului pe diverse domenii (nu 

doar pe cele ale securității și apărării), care 

vin să compromită noțiunea de comunicare 

strategică, spre care aspiră toate instituțiile 

de stat.  

Factorul decisiv al oricărei forme de 

agresiune asimetrică îl constituie 

componenta informațională
5
. La o simplă

analiză a circuitului informațional din 

Republica Moldova, constatăm grave 

necorespunderi cu particularitățile statutare 

ale instituțiilor statului. În acest caz, 

mijloacele de informare în masă sau cele 

care asigură circuitul informaţional în stat 

au rolul determinant de perturbare a 

evoluţiei și dezvoltării fireşti a ţării.  

La nivel de conţinut, furnizorii de 

informaţie străină
6
 au scopul subversiv de a

controla gândirea populaţiei statului. Ei 

utilizează propaganda și campanii ample de 

intimidare şi inducere în eroare. Prin acest 

gen de război se încearcă indirect de a 

impune un control asupra activității statului. 

Republica Moldova comportă o 

vulnerabilitate incontestabilă în faţa unor 

astfel de pericole
7
. Spațiul informațional

5 МАГДА, Е. Гибридная агрессия России: уроки 

для Европы. Kиeв: Каламар, 2017, c.109. 
6 Republica Moldova este consumatoarea unui 

produs mediat de proveniență din Federația Rusă. 
7 SCHULTZE, P. Împotriva Moldovei se duce un 

război informațional, parte a războiului-hibrid 
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este nesecurizat și este supus unor atacuri 

fără precedent din partea unor actori statali 

și nonstatali din interior și din exterior. În 

acest sens, cetățenii, autoritățile țării și 

statul, în general, ajung a fi cu toții 

vulnerabili în raport cu propaganda 

excesivă și mesajele de dezinformare; 

împreună devin victime ale unor manipulări 

informaționale, fapt ce poate duce la riscuri 

majore de securitate națională. 

Reiterăm aceeași părere precum că 

particularitățile spațiului informațional 

moldovenesc țin de aspectul formei și 

conținutului; forma ține de „limba de 

comunicare” (limba rusă), folosită drept 

„armă” decisivă, conținutul ține de volumul 

informației distribuite.  

Analizând situaţia limbii oficiale a 

Republicii Moldova (limba română), sub 

aspectul ei de funcţionalitate, constatăm, 

cu regret, că ea nici pe departe nu 

corespunde statutului de limbă de stat. 

După părerea mai multor sociolingviști, 

respectiva situaţie lingvistică este 

determinată de mai mulţi factori. Unul 

dintre aceştia ar fi tergiversarea adoptării 

unei noi legislaţii lingvistice, conformă 

statutului de stat suveran. Lipseşte şi o 

politică lingvistică orientată spre conso-

lidarea strategică a statului, ceea ce 

creează inexistenţa unei consecvenţe, 

perspicacităţi şi a unei voinţe politice în 

acest sens. Actualmente, funcționarea 

legislaţiei lingvistice, aprobată în condițiile 

statului Uniunea Sovietică, este, în fond, 

contraproductivă. Există o presă majoritară 

de limbă rusă, posturile de televiziune 

recepţionate pe întreg teritoriul țării sunt 

preponderent de limbă rusă. Panouri şi 

afişe publicitare la fel scrise în limba rusă. 

Limba oficială a statului este subminată şi 

subestimată de unităţi comerciale, 

întreprinderi, cinematografe (care 

funcţionează într-o altă limbă decât cea 

oficială), de instituţii care îşi perfectează 

https://www.report.md/politic/Peter-W.-Schultze-

Impotriva-Moldovei-se-duce-un-razboi-

informational-parte-a-razboiului-hibrid-137 

(accesat 24.03.2021). 

corespondenţa şi actele administrative doar 

în limba rusă
8
.

Cu referire la conținutul informa-

țional, este evident că volumul informaţiei 

în limba rusă reflectă un vast circuit, care 

reprezintă situația lingvistică din Repub-

lica Moldova, situație care alcătuiește, de 

facto, produsul mediatic al Federației 

Ruse. Informaţia din Rusia reprezintă 

expresia specificului ei național, social-

psihologic, al intereselor și necesităților ei 

naționale. Informațiile difuzate comportă un 

conţinut social-politic reacționar, deoarece 

prin ele se încearcă să se submineze 

autoritatea și demnitatea, precum și 

aspirațiile Republicii Moldova. 

În asemenea condiții, cetăţeanul 

moldovean este pus în dificultatea de a trăi 

cu sentimentul apartenenţei la două țări, la 

două culturi naţionale, evident, din cauza 

diferitor politici naţionale, ceea ce, în 

contextul unui stat tânăr, aflat la început de 

cale, este un mare paradox, deoarece o 

politică străină o subminează pe cea reală, 

de bază. 

Bineînțeles că, într-o atare situație, și 

comunicarea strategică a statului Republica 

Moldova este nu doar compromisă și 

subminată, dar profanată. Promovarea 

informaţiei altui stat duce la neîncrederea 

cetățenilor față de statul lor, cât și la 

periclitarea intereselor naționale și 

economice. Această dualitate politică din 

respectivul stat, drept urmare, poate scinda 

definitiv societatea, de vreme ce este 

orientată spre o atare finalitate
9
.

Așadar, Republica Moldova nu 

dispune de condiții favorabile depline, nici 

politice, nici sociolingvistice, dar nici 

mediatice; buna condiționare a unei 

comunicări strategice nu există deocamdată. 

De aceea, oricât de profesioniști ar fi 

8 PURICE, M. Legislaţia lingvistică şi problemele 

limbii de stat. În: Limba Română, nr. 9-12, Anul 

XI. Chişinău, 2001, p. 28-33.
9 CHIFU, I., NANTOI, O. Război informaţional.

Tipizarea agresiunii informaţionale a Federaţiei

Ruse. Bucureşti: Editura Institutului de Ştiinţe

Politice şi Relaţii Internaţionale “Ion I. C.

Brătianu”, 2016.
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mentorii unei comunicări instituționale cu 

un vădit caracter funcțional, doar eșecul 

pare să încununeze rezultatul. Nici cadrul 

normativ atotcuprinzător privind coordo-

narea comunicării instituționale nu are sorți 

de izbândă. Situația sociolingvistică din 

Republica Moldova a pus la grea încercare 

comunicarea instituțională. Comunicarea 

strategică nu este o piesă pe care o 

„montezi” în cadrul instituției de stat pentru 

a o face să funcționeze, ci o stare de lucruri 

condiționată de mediul politic, informa-

țional, social, economic, cultural etc. 

Fig. 1 Factori de influență asupra 

comunicării strategice 

Pentru o bună aplicabilitate și 

difuzare, la nivel de societate, a 

conținutului informațional al unei instituții, 

se impun anumite raporturi și parteneriate 

cu mass-media. Cooperarea cu 

reprezentanții instituțiilor de presă se poate 

realiza nu doar prin antrenarea mass-

mediei în campanii de informare, dar și 

prin reflectarea în mijloacele de informare 

în masă a subiectelor referențiale unei 

comunicări instituționale. În eventualele 

parteneriate, se constată că mass-media 

asigură un rezultat parțial și insuficient, în 

raport cu obiectivele scontate. Acest fapt 

are loc din cauza mai multor factori bine 

știuți, precum: prezența masivă pe piața 

autohtonă a surselor de informare rusești, 

angajarea politică a surselor de informare 

în masă și, cel mai mult, lipsa 

pluralismului în presă. Desigur, aceste 

impedimente au pus în dificultate și 

implementarea Strategiei de informare și 

comunicare în domeniul apărării și 

securității naționale pentru anii 2012-2016. 

III. CONCLUZII

Comunicarea strategica nu este un

algoritm de funcționare a instituțiilor 

statului, ci efectul unui impact direct al 

actorilor politici și al politicului din mass-

media, dar și al situației sociolingvistice. 

Astfel, un stat suveran, subminat 

lingvistic, politic şi informaţional, nu poate 

asigura aplicabilitatea cadrului normativ 

asupra coordonării comunicării 

instituționale. În asemenea condiţii, câştigă 

teritoriu de funcţionare nu strategiile de 

informare și comunicare, elaborate 

profesionist de către angajații instituțiilor 

statului, dar informația și narativele care 

deţin supremaţie în domeniul comunicativ-

informaţional al statului. În condițiile 

actuale, domină acele narative și limbă de 

comunicare care dispun de un suport 

material mult mai mare pentru a fi 

promovate. Limba care monopolizează 

presa şi sistemul audiovizualului dictează 

totul într-un stat contemporan.  

În condiţiile în care un stat tolerează și 

funcționarea altei limbi, nu mai câştigă 

aproape nimic sistemul comunicării 

strategice al instituțiilor statului, ci 

informația care este subvenţionată mult 

mai mult și care apare într-un volum și cu 

o frecvență mult mai mare în fața societății

civile.

Din aceste considerente, am constatat 

necesitatea urgentă de a întreprinde 

următoarele acțiuni: 

- definirea și determinarea, la nivelul

documentelor de politici de stat, a

priorităților și intereselor naţionale în

contextul relaţiilor internaţionale;

- aprobarea unui cadru legal privind

asigurarea securității statului, care ar

oferi posibilități de reacție la pericolele

iminente;
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- adoptarea de urgență a unei noi legislații

lingvistice, în conformitate cu statutul de

stat național, independent și suveran;

- stabilirea și implementarea cotelor

lingvistice privind funcționarea posturilor

radio și TV, difuzate de pe teritoriul

național;

- stabilirea și implementarea cotelor de

volum informațional, privind produsul

mediatic național, în raport cu cel de

proveniență străină (după exemplul

Ucrainei);

- introducerea limbii oficiale (limba

română) ca unica limbă utilizată în formă

scrisă (pentru publicitate, corespondența

instituțiilor cu statut divers);

- restricţionarea posturilor ce prezintă

pericol la nivel de securitate naţională;

- crearea unei instituții cu scop de

supraveghere a consumului informa-

ţional;

alinierea acțiunilor la practicile și poli-

ticile Uniunii Europene privind combate-

rea propagandei și a dezinformării; 

- antrenarea mijloacelor de informare

autohtone în combaterea propagandei și

dezinformării;

- cultivarea spiritului critic la nivelul

societății (activități de cercetare, educație

și sensibilizare).

Poate fi considerată rezultativă 

exercitarea funcțiilor comunicării strategice, 

la nivel național, doar asigurând condiții 

favorabile instituțiilor statului, pentru a 

susține o comunicare strategică, care să fie 

axată pe efortul de a consolida și orienta 

condițiile în scopul intereselor și politicilor 

naționale. Aceste acțiuni să se realizeze 

prin utilizarea informațiilor, programelor și 

acțiunilor coordonate de informare 

publică, prin diplomație publică și acțiuni 

de informare la nivel național. 
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Într-o societate democratică promovarea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor 
omului trebuie să rămână o prioritate, pornind de la importanţa lor în calitate de 
instrumente care permit fiecărei persoane să-şi dezvolte şi să-şi folosească cât mai eficient 
calităţile. La etapa desfăşurării întrunirilor, autorităţilor le revine, în primul rând, obligaţia 
pozitivă de a crea condiţii egale pentru participanţi şi de a asigura ordinea şi securitatea. 
Având în vedere că este vorba despre o libertate, autorităţile au obligaţia de a nu interveni în 
desfăşurarea întrunirii publice, oferind protestatarilor posibilitatea de a-şi exprima liber 
ideile şi atitudinea, fără să le fie teamă că vor fi persecutaţi. 

Cuvinte-cheie: drept, întrunire,ordine, securitate, libertate. 

ENSURING PUBLIC ORDER AND CIVIL SECURITY IN MEETINGS 

In a democratic society, the promotion and respect of human rights and freedoms must 
remain a priority, starting from their importance as tools that allow each person to develop 
and use their qualities as efficiently as possible. In terms of organizing meetings, authorities, 
first of all, have the obligation to create equal conditions for the participants and to ensure 
order and security. Given that this is a matter of freedom, the authorities have an obligation 
not to interfere in the conduct of the public assembly, giving protesters the opportunity to 
freely express their ideas and attitudes, without fear of persecution. 

Keywords: human rights, meetings, order, security, protesters. 

GARANTIR L'ORDRE PUBLIC ET LA SÉCURITÉ CIVILE EN RÉUNIONS 

Dans une société démocratique, la promotion et le respect des droits de l'homme et des 
libertés doivent rester une priorité, à partir de leur importance en tant qu'outils permettant à 
chacun de développer et d'utiliser ses qualités le plus efficacement possible. Au stade des 
réunions des autorités, elles ont, tout d'abord, l'obligation positive de créer des conditions 
égales pour les participants et d'assurer l'ordre et la sécurité. Étant donné qu'il s'agit d'une 
question de liberté, les autorités ont l'obligation de ne pas s'immiscer dans le déroulement de 
l'assemblée publique, donnant aux manifestants la possibilité d'exprimer librement leurs 
idées et leurs attitudes, sans craindre d'être persécutés. 

Mots-clés: loi, réunion, ordre, sécurité, liberté. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА И ГРАЖДАНСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ВО ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЙ 

В демократическом обществе поощрение и уважение прав и свобод человека 

должно оставаться приоритетом, начиная с их важности как инструментов, 

позволяющих каждому человеку максимально эффективно развивать и использовать 

свои качества. Что касается собраний, представители власти, прежде всего, 

обязаны создать равные условия для участников, обеспечить порядок и безопасность. 

Учитывая, что это вопрос свободы, власти обязаны не вмешиваться в проведении 

публичных собраний, давая протестующим возможность свободно выражать свои 

идеи и взгляды, не опасаясь преследований. 

Ключевые слова: права, свободы, собрание, правопорядок, безопасность. 

Drepturile și libertățile fundamentale 

ale omului și cetățeanului constituie nu 

doar o realitate, ci și o finalitate a întregii 

activități umane, democratice și 

progresiste. Libertatea întrunirilor este 

considerată un element esenţial al vieţii 

publice necesare pentru sănătatea oricărei 

democraţii. Pentru a fi protejată, o 

reuniune trebuie, de asemenea, să fie 

„paşnică”. Termenul trebuie înţeles şi 

pozitiv, şi negativ, în sensul că reuniunea 

nu trebuie să aibă ca obiectiv tulburarea 

ordinii publice, şi invers, desfăşurarea sa 

nu trebuie să provoace reacţii violente din 

partea terţilor.  

Dreptul la libertatea întrunirilor este 

un drept fundamental al omului din 

categoria celor civile și politice și este 

consfințit și protejat prin Constituția 

Republicii Moldova (art. 40)
1
 – Libertatea

întrunirilor: „Mitingurile, demonstraţiile, 

manifestările, procesiunile sau orice alte 

întruniri sunt libere și se pot organiza și 

desfășura numai în mod pașnic, fără niciun 

fel de arme“ , precum şi de legislația în 

vigoare, dar și prin principalele 

instrumente ale dreptului internațional al 

drepturilor omului, la care Republica 

Moldova este parte, inclusiv Declarația 

Universală a Drepturilor Omului (art. 20), 

Pactul Internațional cu privire la Drepturile 

Civile și Politice (art. 21) și Convenția 

Europeană a Drepturilor Omului (art. 11). 

1 Constituţia Republicii Moldova, adoptată la 29 

iulie 1994. În: Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, nr.1 din 12.08.1994. 

Ratificând aceste documente internaționale, 

statul Republica Moldova și-a asumat 

anumite obligații juridice. Aceste obligații 

sunt atât pozitive (care cer ca statul să 

întreprindă anumite acțiuni – de exemplu, 

să asigure securitatea și siguranța 

participanților), cât și negative (să se abțină 

de la anumite acțiuni – de exemplu, să nu 

impună piedici nejustificate în organizarea 

sau desfășurarea întrunirii). Ţinem să 

menţionăm importanţa deosebită a 

Convenţiei Europene pentru Drepturile 

Omului în calitate de instrument 

internaţional de garantare a drepturilor 

omului, subliniind că, prin aderarea la 

Convenţia Europeană, Republica Moldova 

şi-a asumat obligaţia de a garanta 

respectarea şi apărarea drepturilor şi a 

libertăţilor fundamentale proclamate 

tuturor persoanelor aflate sub jurisdicţia sa. 

Responsabilitatea primară de a asigura 

respectarea drepturilor şi a libertăţilor 

fundamentale prevăzute de Convenţie îi 

revine statului. Întrunirile pașnice sunt o 

formă a democrației directe – o metodă de 

comunicare dintre popor și stat. Astfel, 

atunci când este încălcat acest drept, suferă 

democrația. Referitor la libertatea de 

întrunire, trebuie relevat că art. 11 

paragraful 1 din Convenţia
2
 europeană nu

ocroteşte orice întrunire, ci doar pe cele 

2 Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a 

libertăților fundamentale din 04.11.1950. 

Ratificată prin Hotărârea Parlamentului Republicii 

Moldova nr. 1298-XIII din 24.07.97. În: Tratate 

internaționale – 1/341, 1998. 
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paşnice. Este de la sine înţeles că astfel de 

întruniri nu trebuie să se concretizeze în 

acţiuni huliganice însoţite de distrugeri de 

bunuri sau vătămări de persoane ori care să 

tulbure grav liniştea publică. Libertatea de 

întrunire cuprinde atât întrunirile cu 

caracter privat, cât şi cele cu caracter 

public. 

Într-o societate democratică, promo-

varea şi respectarea drepturilor şi libertăţilor 

omului reprezintă o prioritate, pornind de la 

importanţa lor în calitate de instrumente 

care permit fiecărei persoane să-şi dezvolte 

şi să-şi folosească cât mai eficient calităţile. 

Numai prin respectarea drepturilor şi 

libertăţilor fiecărei persoane, problemele 

actuale îşi pot găsi o temeinică şi durabilă 

soluţionare. Republica Moldova și-a decla-

rat cursul spre valorile democrației europe-

ne, printre acestea prioritare fiind drepturile 

şi libertăţile fundamentale ale omului. 

Libertatea întrunirii paşnice include de-

monstraţiile, dar autorităţile care au permis 

organizarea lor trebuie să asigure securi-

tatea acestora împotriva unor eventuali 

opozanţi. 

Libertatea de întrunire ocupă un loc 

important în sistemul drepturilor 

fundamentale, alături de libertatea de 

exprimare, datorită rolului său în existenţa 

şi dezvoltarea unei societăţi democratice. 

Esenţa democraţiei rezidă în capacitatea sa 

de a rezolva problemele prin dezbatere 

publică. Protecţia libertăţii de întrunire 

vizează tocmai acest schimb de idei şi 

manifestările colective ale activităţii 

sociale şi politice
3
. Dinamica libertăţii de

întrunire în Republica Moldova este într-o 

continuă ascensiune. Fenomenul se 

datorează modificării cadrului legal cu 

privire la libertatea de întrunire, efectuată 

în anul 2008, care oferă mai multe 

oportunităţi în procesul de organizare şi 

desfăşurare paşnică a întrunirilor. Legea 

3 SELEJAN-GUŢAN, B. Protecţia europeană a 

drepturilor omului. Bucureşti: Editura ALL Beck, 

2008, p. 47. 

nr. 26 din 22.02.2008 privind întrunirile
4
 

reglementează doar modul de organizare şi 

de desfăşurare a întrunirilor în afara 

clădirilor, prevederilor acesteia nefiind 

supuse întrunirile cu caracter religios, 

procesiunile, manifestaţiile şi competiţiile 

sportive, manifestaţiile cultural-artistice, 

manifestările comemorative, manifestările 

prilejuite de vizitele oficiale, acţiunile cu 

caracter comercial, adunările spontane ale 

cetăţenilor, care prezintă, în esenţa sa, un 

pericol real de declanşare a tulburărilor 

grave ale ordinii publice şi necesită 

realizarea de către forţele de ordine a unor 

acţiuni specifice întru asigurarea stării de 

legalitate, de echilibru şi pace socială. 

Libertatea de întrunire apare ca o 

consecinţă a recunoaşterii libertăţilor de 

gândire şi de exprimare. În sensul 

protecţiei garantate de Convenţie, este 

important caracterul paşnic al întrunirii, 

care trebuie înţeles atât de o manieră 

pozitivă, cât şi negativă, fapt ce presupune 

că întrunirea nu trebuie să urmărească 

scopul tulburării ordinii publice, pe de o 

parte, şi, pe de altă parte, desfăşurarea 

întrunirii nu trebuie să provoace reacţii 

violente ale terţilor
5
.

Popoarele din ţările Europei Centrale 

şi de Est au provocat prăbuşirea 

regimurilor totalitare, sub care trăiseră timp 

de multe decenii, tocmai ca urmare a afir-

mării acestor drepturi. Istoria ne demons-

trează acest lucru: pornind din Polonia, unde 

mişcarea sindicală ,,Solidaritatea” a făurit 

calea către democraţie şi, ajungând în 

Albania, unde demonstraţiile paşnice au 

reuşit să provoace schimbări fundamentale 

în viaţa societăţii. Esenţa democraţiei 

rezidă în capacitatea sa de a rezolva 

problemele prin dezbatere publică
6
.

4 Legea nr. 26 din 22.02.2008 privind  întrunirile. 

În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 

80 din 22.04.2008. 
5 OSMOCHESCU, N. ș.a. Constituția Republicii 

Moldova: Comentariu. Chișinău: Editura Arc, 

2012, p. 240. 
6 SUDRE, F. Droit international et europeen des 

droits de l’homme. Paris, 2012, p. 247. 
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O întrunire o putem defini ca prezenţa 

intenţionată şi temporară a unui număr de 

indivizi într-un loc public, care nu este o 

clădire sau o structură, cu un scop comun 

de exprimare. O întrunire implică prezenţa 

fizică a unui grup de oameni, adunaţi într-

un loc public deschis, cu un scop comun 

sau o cauză comună. Prin clădire se 

înţelege o construcţie legată solid de 

pământ, a cărei strămutare este imposibilă 

fără cauzarea de prejudicii destinaţiei ei. 

Nu reprezintă clădire o construcţie 

temporară, amenajată pentru anumite 

evenimente (corturi, scene deschise etc.). 

Scările şi balustradele care duc spre clădire 

pot fi considerate parte componentă a 

clădirii, însă interzicerea desfăşurării 

întrunirilor pe acestea este inadmisibilă. 

Dreptul de a desfăşura întrunirile pe scările 

clădirilor nu este absolut, organizatorilor 

revenindu-le obligaţia de a nu bloca 

intrarea în clădiri şi de a nu pune piedici 

desfăşurării activităţii celor care îşi au 

locul de muncă în aceste clădiri, precum şi 

de a-şi exercita dreptul la întruniri cu 

bună-credinţă.  

Prin urmare, desfăşurarea întrunirii pe 

scările unei clădiri nu va fi considerată 

drept desfăşurarea întrunirii în interiorul 

clădirii şi nu va constata o încălcare decât 

în cazul în care aceste acţiuni vor zădărnici 

activitatea instituţiei. 

Libertatea întrunirilor paşnice este 

reprezentată de un vast spectru de activităţi:  

 întruniri statice: întrunirile, acţiunile de

masă, demonstraţiile, raliurile, protes-

tele şi pichetele;

 întruniri în mişcare: paradele, marşurile,

funeraliile, nunţile, pelerinajele şi con-

voaiele.

Întrunirile sunt activităţi implicit

temporare, însă nu există o definiţie fermă a 

conceptului „temporar”, din care cauză 

edificarea taberelor de protest sau a altor 

construcţii nepermanente poate fi inclusă 

în ideea de întrunire şi astfel de activităţi 

pot fi continuate timp de câteva zile sau 

mai mult, cât continuă să rămână 

considerate întruniri paşnice. În etapa 

desfăşurării întrunirilor, autorităţilor le 

revine, în primul rând, obligaţia pozitivă 

de a crea condiţii egale pentru participanţi. 

Având în vedere că este vorba despre o 

libertate, autorităţile au obligaţia de a nu 

interveni în desfăşurarea întrunirii publice, 

oferind protestatarilor posibilitatea de a-şi 

exprima liber ideile şi atitudinea, fără să le 

fie teamă că vor fi persecutaţi. Problemele 

cu care se confruntă participanţii cel mai 

frecvent sunt următoarele: disputarea 

locului de desfăşurare a întrunirilor; 

limitarea libertăţii de exprimare în cadrul 

întrunirilor; neasigurarea ordinii publice şi 

securităţii participanţilor la întrunire; 

limitarea exercitării drepturilor aferente în 

cadrul întrunirilor, împiedicarea folosirii 

echipamentelor speciale şi luării imagini-

lor
7
.

Din interpretarea art. 10 al CEDO 

rezultă în mod clar că exercitarea libertăţii 

de exprimare şi de informare comportă 

îndatoriri şi obligaţii ale titularilor acestei 

libertăți, care presupun respectarea de către 

titular (individ) a formalităților și condiţiilor 

prevăzute de lege. Prevederile exprese ale 

art. 10 (2) din Convenţie întrunesc trei 

categorii de măsuri de limitare, considerate 

necesare într-o societate democratică: 

a) măsuri de restricţie care au ca scop

protecţia statului sau a autorităţilor publice:

securitatea naţională, integritatea terito-

rială, siguranţa publică, prevenirea infrac-

ţiunilor, garantarea autorității și imparția-

lității puterii judecătorești, apărarea ordinii

publice;

b) măsuri restrictive care au ca scop protecţia

populaţiei, în ansamblu;

c) măsuri care asigură protecţia individului

sau a altor drepturi pe care le are.

Pentru ca aceste trei categorii de măsuri

restrictive să fie compatibile cu prevederile 

Convenţiei, este necesar să fie întrunite, 

cumulativ, următoarele condiţii: restricţiile să 

fie prevăzute de lege, să vizeze un scop legitim, 

să prezinte caracterul unei necesităţi într-o 

societate democratică. Drepturile şi libertăţile 

7 CONSTANTIN, Gh. DOGARU, Şt. Paza şi 

protecţia obiectivelor, bunurilor şi valorilor (note 

de curs). Bucureşti, 2008, p. 77. 
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fundamentale ale omului şi cetăţeanului 

constituie nu doar o realitate, ci şi o finalitate a 

întregii activităţi umane, bineînţeles a acelei 

democratice şi progresiste. De aici şi atenţia 

cuvenită, care este acordată aproape peste tot în 

lumea actuală, problemelor teoretice şi practice 

referitoare la drepturile omului, la protecţia şi 

respectul libertăţilor fundamentale ale persoanei 

umane.  

Situaţia social-economică şi politică din 

ultimii ani a condiţionat apariţia în societate a 

diferitor situaţii de conflict în baza divergenţelor 

de interese în domeniul economic, politic, 

naţional, religios sau de altă natură. Acestea 

generează deseori stări de criză, care pot 

provoca ulterior tulburarea ordinii şi liniştii 

publice prin diferite manifestări cu caracter 

de masă. Totodată, statul, prin intermediul 

organelor sale de drept, este obligat să 

asigure respectarea drepturilor şi libertăţilor 

fundamentale ale omului, inclusiv cele care 

se referă la întruniri şi manifestări publice 

legale. 

În Republica Moldova, ordinea publică 

este parte componentă a ordinii de drept, 

reprezentând proiecţia acesteia în plan 

politico-economic şi social, având, la rândul 

ei, trei componente: menţinerea, asigurarea 

si restabilirea, care presupun măsuri si 

acţiuni prin care se realizează un cadru 

adecvat pentru manifestarea democraţiei 

constituţionale în baza prevederilor înscrise 

în Constituția Republicii Moldova, ca lege 

fundamentală a statului nostru, şi în 

întreaga legislaţie în vigoare. Cele trei 

componente au elemente organizaţionale, 

de reglementare sau care ţin de modul de 

acţiune atât comune, cât şi specifice. Un loc 

deosebit de important îl ocupă asigurarea şi 

menţinerea ordini publice şi a securităţi 

publice în timpul desfăşurării întrunirilor. 

Ordinea publică reprezintă un ansamblu de 

reguli care organizează comportamentul 

indivizilor în societate, în mod special, în 

locurile publice, reguli care se 

materializează atât în norme morale, 

teologice, obiceiuri, tradiţii şi norme 

juridice, cât şi în măsurile pe care societatea 

este în drept să le ia prin intermediul 

organelor sale abilitate împotriva indivizilor 

atunci când aceste reguli de conduită 

socială nu sunt respectate
8
. Ordinea publică

este interpretată şi ca stare de legalitate, de 

echilibru şi pace socială, prin care se 

asigură liniştea publică, securitatea persoa-

nei, a colectivităţilor şi a bunurilor, 

sănătatea şi morala publică, care permite 

exercitarea drepturilor şi libertăţilor consti-

tuţionale, precum şi funcţionarea structu-

rilor specifice statului de drept. 

În mediul manifestărilor cu caracter de 

masă pot fi două tipuri de violenţe: 

a) violenţele „obiective”, care sunt de

ordin penal şi asupra cărora trebuie să 

intervină instituţiile abilitate; 

b) violenţele „subiective”, care sunt

forme mai subtile de violenţă, de atitudine 

(dispreţul, umilirea, jignirea), ceea ce unii 

autori numesc „atitudini antisociale” 
9
.

Este necesar de analizat tacticile 

poliţiei de gestionare a întrunirilor prin 

prisma a 3 obiective: 

 facilitarea întrunirilor;

 protecţia întrunirilor şi a persoanelor

terţe;

 menţinerea ordinii publice.

Atunci când adunarea publică nu este

direcţionată către încălcarea legii, nu sunt 

tentative de acest gen, acţiunea forţelor de 

ordine publică nu trebuie să producă efecte 

negative. În cazul întrunirilor ilegale sau 

care încalcă legea, acestea trebuie 

dispersate în mod pașnic, diplomatic, cu 

abilitate și calm. În astfel de cazuri, forțele 

de ordine publică pot provoca ele însele 

dezordine dacă dau dovadă de lipsă de 

discernământ, ostilitate, idei preconcepute, 

indecizie, intervenție inoportună sau 

folosirea forței mai mult decât este 

necesar. Tacticile de asigurare a ordinii 

publice și cooperarea între diverse unități 

de poliție în asigurarea ordinii în timpul 

desfășurării întrunirilor publice nu sunt 

elaborate în detaliu în niciuna din 

8 GUŢULEAC, V. Drept poliţienesc. Chişinău, 

2015, p. 26. 
9 POP, I. Violența în sport – o problemă a lumii 

contemporane. În: Didactica Magna, nr. 21/2009, 

p.16. 
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reglementările interne disponibile pentru 

revizuire publică. În practică, dacă întru-

nirea este notificată din timp, Comisariatul 

General de Poliţie primeşte de la primărie 

o înştiinţare referitor la întrunirea ce va

avea loc. În majoritatea cazurilor, aceasta

transferă responsabilitatea pentru gestio-

narea ordinii publice Comisariatului de

Poliţie din sectorul relevant. Întrunirile, ca

structuri umane, înglobează în ele potenţial

caracteristicile panicii şi tulburările de

grup.

Ca urmare a acestui aspect, şi nu 

numai, orice întrunire trebuie să se afle în 

atenţia forţelor de ordine publică. Crearea 

condiţiilor necesare pentru desfăşurarea 

paşnică a întrunirii, în conformitate cu art. 

20, este atribuită în sarcina autorităţilor 

administraţiei publice locale. În acest scop, 

autoritatea locală va desemna un 

reprezentant, despre care va informa 

organizatorul şi organul de poliţie care va fi 

responsabil de desfăşurarea legală a 

întrunirii. Sarcinile de bază ale organelor de 

poliţie în timpul desfăşurării întrunirilor 

sunt asigurarea securităţii persoanelor, 

respectarea drepturilor şi intereselor lor, 

menţinerea ordinii publice şi asigurarea 

securităţii circulaţiei rutiere în locurile de 

desfăşurare a acestora. Reprezentantul 

autorităţii publice locale este în drept să 

atragă atenţia organizatorilor asupra 

cazurilor de încălcare a prevederilor legii 

sau a condiţiilor din declaraţia prealabilă. 

Dacă se constată cazuri de încălcare a 

ordinii publice sau a prevederilor art. 8 din 

Legea privind întrunirile, reprezentantul 

administraţiei locale, conform art. 21, va 

solicita organizatorilor şi poliţiei să 

intervină pentru a îndepărta de la întrunire 

participanţii concreţi care s-au făcut 

vinovaţi de comiterea actelor ilegale. În 

cazul constatării încălcării grave, iar alte 

acţiuni nu sunt eficiente pentru desfă-

şurarea întrunirii în mod legal, reprezen-

tantul autorităţii publice locale va cere 

organizatorului sistarea întrunirii. În caz 

dacă organizatorul nu se supune cerinţelor 

reprezentantului local sau nu reuşeşte 

sistarea întrunirii, reprezentantul va cere 

nemijlocit participanţilor să părăsească 

locul întrunirii, după care va solicita 

ajutorul poliţiei. 

Organizatorul este obligat să asigure 

desfăşurarea întrunirii în condiţii legale, 

doar în forma, în locul şi în termenul 

indicate în declaraţia prealabilă, şi să nu 

admită abateri semnificative de la acestea. 

În acest scop, el trebuie să desemneze un 

coordonator şi să comunice administraţiei 

publice locale numele acestuia, de 

asemenea, este în drept să creeze un aparat 

propriu de menținere a ordinii, ai cărui 

membri vor purta semne distinctive, despre 

care de asemenea vor fi informate 

autorităţile. Participanţii la întrunire sunt 

obligaţi să respecte legislaţia, ordinea 

publică şi cererile legitime ale organiza-

torului, să se abţină de la acţiuni care pot 

împiedica desfășurarea întrunirii, de la 

incitarea la astfel de acțiuni, să părăsească 

întrunirea la cererea organizatorului şi/sau 

a reprezentantului autorităţii administraţiei 

publice locale ori a organului de poliţie. 

Organizatorul poartă răspundere pentru 

acţiunile participanţilor doar dacă în 

instanţa de judecată se dovedeşte că 

participanţii au acţionat la chemarea sau 

instigarea organizatorului. 

Întrunirile sunt diferite dacă se are în 

vedere scopul constituirii, starea de spirit, 

natura şi modalităţile de exprimare a 

atitudinii. Ele se pot constitui în mod 

convenţional, în linişte şi ordine, urmărind 

scopuri legale sau incidentale pentru 

satisfacerea unei curiozităţi fireşti, 

normale, ca urmare a unui eveniment 

neaşteptat. În astfel de situaţii nu se 

regăseşte o conducere, însă există agitatori 

care pot instiga grupul respectiv la acţiuni 

ilegale. Întrunirile care îşi desfăşoară 

activitatea aşa cum au fost organizate, de 

regulă, nu pun probleme deosebite pentru 

forţele de ordine publică, în condiţiile în 

care nu se manifestă factori care să tulbure 

sfera emoţionalului şi dacă acestea sunt 

controlabile
10

. O persoană nu încetează să

10 GORJAN, I. Restricţii legale şi libertatea de deci-

zie a autorităţilor administrative în apărarea ordi-
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se bucure de dreptul său la libertatea 

întrunirii pașnice ca urmare a violenței 

sporadice sau a altor fapte pedepsibile 

comise de către alții în timpul demons-

trației, dacă individul în cauză rămâne 

pașnic în propriile intenții sau compor-

tament. Autoritățile statului au obligația de 

a lua măsurile adecvate cu privire la toate 

formele de întruniri legale pentru a asigura 

comportamentul lor pașnic și siguranța 

cetățenilor. Pentru a garanta acest lucru, 

statul are o largă discreție în alegerea 

mijloacelor care trebuie utilizate. Disper-

sarea forţată a întrunirii va avea loc doar în 

condiţiile respectării legislaţiei în vigoare, 

care cuprind în ordine consecutivă: 

- solicitarea organizatorului şi/sau

reprezentantului administraţiei locale

participanţilor să părăsească locul

întrunirii;

- avertizarea adresată participanţilor, deja

de către poliţie, că se va recurge la

dispersare forţată, inclusiv despre posi-

bilitatea aplicării mijloacelor speciale;

- acordarea unui termen rezonabil partici-

panţilor să părăsească locul întrunirii

(termenul se va stabili în funcție de

numărul participanţilor, pentru ca aceştia

să poată părăsi fără îmbulzeală locul

întrunirii);

- avertizarea repetată a poliţiei, după ce s-

a acordat participanţilor un termen

rezonabil pentru a părăsi locul întrunirii

(avertizarea repetată poate fi sonorizată

şi până la expirarea termenului acordat,

dacă se constată că participanţii nu

intenţionează să părăsească benevol

locul întrunirii);

- chiar şi după avertizarea repetată, poliţia

nu va întreprinde măsuri active de

dispersare a întrunirii, decât după ce va

fi înaintată solicitarea reprezentantului

administraţiei publice locale. Organul

poliţiei va întocmi un proces-verbal

privind faptul dispersării forţate a

întrunirii, indicând motivul şi temeiul.

nii publice. Bucureşti: Editura Ministerului Admi-

nistraţiei şi Internelor, 2004, p. 92. 

Participanţii răspund, după caz, civil, 

contravenţional sau penal pentru acţiunile 

lor, în conformitate cu legea, pentru 

acţiunile violente care au pus în pericol 

valorile ocrotite de lege, dar este necesar 

ca participanților să li se ofere posibilitatea 

de a se dispersa în mod voluntar. Astfel, 

libertatea nu poate fi absolută, după cum 

nici autoritatea nu trebuie să fie excesivă. 

Într-o societate democratică există atâta 

libertate şi atâta autoritate, cât acestea sunt 

necesare pentru siguranţa individului şi 

stabilitatea societăţii. 

În urma celor analizate şi ţinând cont 

de faptul că legea naţională obligă 

autorităţile statale să permită şi să nu 

împiedice realizarea dreptului la protest al 

cetăţenilor, promovarea şi respectarea 

drepturilor şi libertăţilor omului trebuie să 

rămână o prioritate, pornind de la 

importanţa lor în calitate de instrument 

care permite fiecărei persoane, să se 

dezvolte şi să-şi folosească cât mai eficient 

calităţile fizice, intelectuale, morale şi 

spirituale. Numai prin respectarea 

drepturilor şi libertăţilor fiecărei persoane 

problemele contemporaneităţii îşi pot găsi 

o temeinică şi durabilă soluţionare.

Autoritățile trebuie să se asigure că

impedimentele de facto pentru ca oamenii

să protesteze în mod colectiv în public sunt

o ultimă soluție bazată pe o nevoie

imperioasă. Măsurile de blocare care

afectează protestele publice trebuie aplicate

în mod consecvent în comparație cu alte

mișcări și activități pe care oamenii încă

mai au voie să le desfășoare.

În lumina considerentelor de mai sus, 

concluzionez că libertatea de întrunire este 

o premisă importantă pentru a efectua

schimbul de idei între participanţi şi repre-

zentând, totodată, o libertate fundamentală

protejată de lege, cu respectarea principiilor

democratice într-un stat de drept. Pentru

exercitarea acesteia, trebuie să fie respectate

anumite condiţii, care nu trebuie să fie

abuzive, ci în limitele prevăzute de legis-

laţie, cu respectarea drepturilor legitime şi

libertăţilor fundamentale ale altor persoane.

Omul beneficiază de drepturi inerente
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ființelor umane oriunde s-ar afla, indiferent 

de statul sau regiunea unde s-a născut, 

locuiește, muncește sau trăiește, indiferent 

de naționalitate, rasă, sex, credințe reli-

gioase și filosofice, stare materială, fiindcă 

acestea au un caracter universal, ceea ce 

constituie un fundament al drepturilor lor 

egale și inalienabile, ca un corolar al 

libertății, dreptății şi securității. Pentru 

edificarea unei veritabile societăţi bazate pe 

principii democratice, unde demnitatea 

omului, drepturile şi libertăţile lui, libera 

dezvoltare a personalităţii sale constituie 

valori supreme. Statul, în calitate de 

promotor al acestor valori, are legitimitatea 

şi obligaţia de a întreprinde măsuri 

constructive destinate consolidării protec-

ţiei drepturilor omului pentru prosperarea 

întregii societăţi. Aşadar, libertatea 

întrunirilor este un drept fundamental care 

necesită protecţie şi garantare, pentru că el 

asigură dezvoltarea societăţii într-un spirit 

democratic.  
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В условиях бурной цифровизации всех аспектов жизни человека и общества 

недостаточно внимания уделяется вопросам формирования латентных негативных 

тенденций, в которых особая роль принадлежит теневой цифровой экономике. Мы 

применили системный подход
2
 и рассмотрели проектную природу осуществления 

хозяйственной деятельности в рамках теневой цифровой экономики. В итоге, мы 

определили базовую структуру «теневого» проекта по созданию продукта или услуги 

в сфере теневой цифровой экономики, организованного преступной группой. Также 

мы определили потенциальные угрозы и инциденты информационной безопасности, 

порождаемые в рамках теневой цифровой экономики. 

1 Статья подготовлена в рамках договора о сотрудничестве и совместной деятельности между Молдавской 

экономической академией (Республика Молдова, Кишинёв) и Южным федеральным университетом 

(Россия, Ростов-на-Дону) № 3/06.01.2021. 
2 КЛЕЙНЕР, Г. Экосистема предприятия в свете системной экономической теории. В: КЛЕЙНЕР, Г. Б., 

(ред.) Стратегическое планирование и развитие предприятий: материалы Девятнадцатого 

всероссийского симпозиума Москва, 10–11 апреля 2018, ЦЭМИ РАН, 2018, с. 88–97. 
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Ключевые слова: цифровая экономика, теневая цифровая экономика, информа-

ционная безопасность, угрозы информационной безопасности, кибербезопасность. 

MĂRFURI ȘI SERVICII ÎN ECONOMIA DIGITALĂ TENEBRĂ 

În contextul digitalizării rapide a tuturor aspectelor vieții și societății umane, nu se 

acordă suficientă atenție formării tendințelor negative latente, în care economia digitală 

subterană joacă un rol special. În acest articol ne propunem o abordare sistematică a temei 

respective și am luat în considerare natura proiectării desfășurării activităților economice în 

cadrul economiei digitale subterane. Prin urmare, am identificat structura de bază a unui 

proiect „privind abordarea tenebră (subterană)” pentru a crea un produs sau serviciu în 

economia digitală subterană, organizat de un grup infracțional și am identificat, de asemenea, 

potențiale amenințări și incidente de securitate a informațiilor generate în economia digitală 

subterană.. 

Cuvinte-cheie: economie digitală, economie digitală tenebră; securitatea informațiilor, 

amenințări la adresa securității informațiilor; securitate cibernetică. 

GOODS AND SERVICES IN THE SHADOW DIGITAL ECONOMY 

In the context of rapid digitalization of all aspects of human life and society, not enough 

attention is paid to the formation of latent negative trends, in which the shadow digital economy 

plays a special role. We applied a systematic approach and considered the design nature of 

carrying out economic activities within the shadow digital economy. As a result, we have identified 

the basic structure of a “shadow” project to create a product or service in the shadow digital 

economy organized by a criminal group. We also identified potential threats and information 

security incidents generated by the shadow digital economy. 

Keywords: digital economy, shadow digital economy, information security, threats to 

information security, cybersecurity. 

BIENS ET SERVICES DANS L'ECONOMIE NUMERIQUE DE L'OMBRE 

Dans le contexte de la numérisation rapide de tous les aspects de la vie humaine et 

celle de la société, on n'accorde pas suffisamment d'attention à la formation des tendances 

négatives latentes, dans lesquelles l'économie numérique parallèle joue un rôle particulier. 

Nous avons examiné des activités de l’économie numérique parallèle en appliquant 

l’approche systémique. Cela nous a permis d’identifier la structure de base du projet de la 

création d’un produit ou d’un service, élaboré par un groupe criminel au sein de l'économie 

numérique parallèle, et également identifier des menaces potentielles et les incidents de 

sécurité informatique générés dans le cadre de l'économie numérique parallèle. 

Mots clés: économie numérique, économie numérique parallèle, sécurité de 

l'information, menaces à la sécurité de l’information, la cyber-sécurité. 

Введение 

В основе любой деятельности чело-

века лежит информация, характери-

зующая многие стороны творческих, 

производственных и сбытовых процес-

сов. Именно поэтому, с широким 

внедрением в жизнь общества новейших 

информационных технологий, зароди-

лась новая отрасль знаний – теневая 

цифровая экономика (ТЦЭ), которая 

объединяет деятельность по продви-

жению продуктов и услуг «теневой» 

направленности. Она представляет 

собой специфическую сферу экономи-

ческой деятельности, с присущими ей 

структурой и системой экономических 
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отношений. «Теневая» специфичность 

задаётся нелегальностью, неофициаль-

ностью, а также криминальным 

характером экономичес-кой деятельности 

и сокрытием доходов. 

С экономической точки зрения ТЦЭ 

— это сектор экономических отношений, 

охватывающий все виды произ-

водственно-хозяйственной деятельности, 

которые по своей направленности, 

содержанию, характеру и форме 

противоречат требованиям существую-

щего законодательства и осуществляются 

вопреки государственному регулиро-

ванию экономики и в обход контроля над 

ней. 

С технологической точки зрения 

ТЦЭ — это индивидуальная и кол-

лективная деятельность, являющаяся 

незаконной, связанная с проектиро-

ванием, разработкой, распространением, 

поддержкой и использованием компо-

нента информационных и коммуника-

ционных технологий, скрываемая от 

общества. 

Мы предлагаем определять теневую 

цифровую экономику как «все 

незаконные и скрываемые продукты и 

услуги, использующие информационные 

технологии. В качестве наиболее 

важных экономических элементов 

данной сферы выделяются следующие: 

незаконные экономические взаимоотно-

шения, незаконная деятельность, свя-

занная с производством, распростра-

нением и использованием запрещённых 

продуктов и услуг»
1
.

1 BORTA, G. The Dark Side of Information 

Economics. В: Economica, № XXIII (2 (92), 2015, 

с. 97–102; ОХРИМЕНКО, С., БОРТЭ, Г. Новое 

наполнение науки секьюритологии. В: Kozera A, 

Sadowska E (editors), Nauka i praktyka 

bezpieczeństwa : księga pamiątkowa Leszka 

Fryderyka Korzeniowskiego profesora 

Uniwersytetu Pedagogicznego im Komisji Edukacji 

Narodowej w Krakowie. Krakow: Wydawnictwo 

EAS; 2019, с. 112–47; ОХРИМЕНКО, С., 

БОРТЭ, Г. Тень цифровой экономики. Годиш-

ник на Стопанска Академия «ДА Ценов». 2018; 

БОРТЭ, Г. Теневая информационная экономика. 

Годишен Алманах «Научни Изследвания на 

Основу ТЦЭ составляет теневая 

предпринимательская деятельность, 

общими чертами которой являются: (1) 

скрытый, латентный (тайный) характер, 

то есть та деятельность, которая не регис-

трируется государственными органами и 

не находит отражение в официальной 

отчётности; (2) охват всех фаз процесса 

общественного воспроизводства (произ-

водство, распределение, обмен и 

потребление); (3) паразитический харак-

тер всех процессов, от раскрытия 

исходного кода программного продукта 

до монетизации сдачи в аренду ботнетов. 

Известный специалист по информа-

ционной безопасности А. Лукацкий 

подчёркивает: «Мы отмечаем переход 

киберпреступности на качественно 

новый уровень, заключающийся в 

превращении теневого рынка кибер-

криминала в хорошо отлаженную 

индустрию, которая полностью 

повторяет законы мира обычного. Своя 

разработка, своя поддержка, возврат 

средств в случае недовольства куплен-

ным товаром, сдача в аренду технологий 

и оборудования, услуги посредников, 

неотслеживаемые платёжные системы 

расчётов, партнёрские программы, 

обналичивание денежных средств и 

многое другое. Не случайно появляется 

термин Crime-as-a-Service, означающий 

превращение рынка киберпреступности 

в хорошо налаженную машину, 

работающую со знаком минус»
2
.

Специалисты ведущей информаци-

онной фирмы в области противостояния 

теневой цифровой экономике Digital 

Shadows определили основные категории 

Докторанта» Стопанска Академия «ДА Ценов», 

2012, с 5; БОРТЭ, Г. Р. Исторические пред-

посылки развития теневой информационной 

экономики. В: Системи Обробки Iнформацii, № 

4(102), 2012, с. 12–4. 
2 ЛУКАЦКИЙ, А. Будущее российского рынка 

информационной безопасности. В: Век качес-

тва., 2015, 2:5 с. 8–9.  

https://cyberleninka.ru/article/n/buduschee-

rossiyskogo-rynka-informatsionnoy-bezopasnosti 

(дата обращения 04.03.2021). 
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злоумышленников, у которых есть 

мотив для злоупотреблений и исполь-

зования труда удалённых сотрудников
1
. 

К ним относятся: - организованная 

преступность: группы, занимающиеся 

киберпреступностью, обладают возмож-

ностями и навыками для проведения 

целевых атак на конечных удалённо 

работающих сотрудников. Использо-

вание личных устройств с меньшим 

количеством мер безопасности и 

контроля делает пользовательские 

приложения более привлекательными 

для таких операций. Доступ к 

корпоративным услугам и ресурсам, даже 

с собственных устройств конечного 

пользователя, делает цель более 

привлекательной, поскольку вероятность 

получения несанкционированного досту-

па значительно увеличивается; 

- мошенники: ожидается рост числа

попыток мошенничества из-за

вспышки COVID-19. Они, вероятно,

будут особенно эффективны против

сотрудников, которые не привыкли

работать на личных и / или мобиль-

ных устройствах;

- злонамеренные инсайдеры: те

пользователи, кто не привык к

удалённой работе, могут столкнуться

1 FUENTES, M. Trading in the Dark: An Investi-

gation into the Current Condition of Underground 

Markets and Cybercriminal Forums, 2020. 

https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/ne

ws/cybercrime-and-digital-threats/trading-in-the-

dark (дата обращения 04.03.2021); 

KROPOTOV, V., MCARDLE, R., 

YAROCHKIN, F. Commodified Cybercrime 

Infrastructure: Exploring the Underground 

Services Market for Cybercriminals, 2020. 

https://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/ne

ws/cybercrime-and-digital-threats/commodified-

cybercrime-infrastructure-exploring-the-

underground-services-market-for-cybercriminals 

(дата обращения 04.03.2021); KROPOTOV, V., 

MCARDLE, R., YAROCHKIN, F. The Hacker 

Infrastructure and Underground Hosting: Services 

Used by Criminals, 2020. 

https://documents.trendmicro.com/assets/white_pa

pers/wp-the-hacker-infrastructure-and-

underground-hosting-services-used-by-

criminals.pdf (дата обращения 04.03.2021). 

с проблемами из-за случайного 

раскрытия конфиденциальных 

данных, ошибок при обмене 

файлами и т. д.; 

- хактивисты: фишинговые атаки

будут развиваться, особенно сейчас,

когда конечный пользователь более

уязвим в интернете.

Директор BI.ZONE Д. Самарцев

отмечает: «Сегодня все мы стоим на 

пороге новой эры киберпреступности, 

которая будет с каждым годом 

усиливаться благодаря постоянно 

эволюционирующим технологиям. 

Находясь на страже бизнеса и 

регулярно сталкиваясь с киберугрозами, 

мы видим, как этот „снежный ком“ 

уже вырос и разогнался. Мы искренне 

рады, что такие крупные организации, 

как ВЭФ, придают большое значение 

проблеме кибербезопасности, и на 

сегодняшний день плодотворно 

сотрудничаем с ними в данной сфере. 

Ведь только коллаборация усилий на 

международном уровне позволит 

гораздо эффективнее выстраивать 

киберзащиту будущего уже сегодня»
2
.

У. Диксон, глава операционной 

деятельности Центра кибербезо-

пасности Всемирного экономического 

форума отмечает: «Мир лишь начинает 

свой путь кибербезопасности, и хотя 

технологии четвёртой промышленной 

революции несомненно породят новые 

препятствия, у нас есть много 

вариантов для инноваций и новых 

моделей сотрудничества в борьбе с 

существующими и новыми угрозами»
3
.  

Председатель Европейской комиссии 

У. фон дер Ляйен на выступлении в 

январе 2021 года на Всемирном эконо-

мическом форуме в Давосе, рассказывая 

о существующих проблемах, от изме-

нения климата до высоких технологий и 

2 DIXON, W., SAMARTSEV, D. Three 

technologies that could define the next decade of 

cybersecurity. В: Annual Meeting of the New 

Champions, 2019. World Economic Forum, 2019. 
3 Ibidem. 
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воздействия COVID-19, напомнила, что 

год назад в Давосе интенсивно 

обсуждали процессы цифровизации, но 

пандемия ускорила эти процессы и для 

того, чтобы быть успешным, необходимо 

обратить внимание на «тёмные стороны» 

цифрового мира
1
.  

2. Проектный характер ТЦЭ

Как и в реальной экономике, все

виды товаров и услуг в теневой 

цифровой экономике производятся с 

правильным экономическим подходом 

к организации их производства. 

Современные реалии осуществления 

хозяйственной деятельности в рамках 

ТЦЭ доказывают необходимость 

проектного подхода в организации 

бизнеса. По мнению К. Хелдмана, 

большинство подобного рода «тене-

вых» проектов вытекают из страте-

гической необходимости преодолевать 

сложности внешней среды и трудности 

в управлении проектом как дина-

мической системой
2
. С точки зрения

системного подхода
3
, проектная

деятельность заключается в управлении 

отношениями между элементами 

проекта, для обеспечения достижения 

цели, поставленной в его рамках. 

На рисунке 1 показана базовая 

структура «теневого» проекта по 

созданию продукта или услуги в сфере 

ТЦЭ, организованного преступной 

группой. Участники проекта – это 

1 Von der Leyen U., Ursula von der Leyen’s 

message to Davos Agenda: Full transcript, 2021. 

https://www.weforum.org/agenda/2021/01/ursula-

von-der-leyen-european-commission-davos-

agenda/?utm_source=sfmc&utm_medium=email

&utm_campaign=2740992_Agenda_weekly-

29January2021&utm_term=&emailType=Newsle

tter (дата обращения 04.03.2021). 
2 ХЕЛДМАН, К. Профессиональное управление 

проектом: пер. с англ. 7th ed. Москва: 

БИНОМ, Лаборатория знаний, 2016. 
3 КЛЕЙНЕР, Г. Экосистема предприятия в 

свете системной экономической теории. В: 

КЛЕЙНЕР, Г. (ред.) Стратегическое планиро-

вание и развитие предприятий: материалы 

Девятнадцатого всероссийского симпозиума 

Москва, 10–11 апреля 2018 г. ЦЭМИ РАН, 

2018, с. 88–97. 

стороны (физические лица или сфор-

мировавшиеся структуры), которые 

непосредственно вовлечены в реали-

зацию проекта, либо чьи интересы 

могут быть затронуты при осущес-

твлении проекта. 

Рис. 1. Базовая структура «теневого» 

проекта по созданию продукта или 

услуги в сфере теневой цифровой 

экономики, организованного 

преступной группой 

Источник: Project Management Institute. 

A guide to the project management body 

of knowledge (PMBOK® guide). Project 

Management Journal. 2008.; ROSE, K., A 

Guide to the Project Management Body of 

Knowledge (PMBOK Guide)-Fifth 

Edition. Proj Manag J. 2013. 

По степени вовлеченности в 

«теневой» проект можно выделить 

четыре основные группы участников:  

1. Заинтересованные стороны – сто-

роны, преследующие свои интересы

и оказывающие определённое влия-

ние на членов основной команды и

команды поддержки, а также на ход

работ по проекту, но не вступающие

с этими командами в непос-
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редственное прямое взаимодейс-

твие; 

2. Основная команда – группа спе-

циалистов, непосредственно рабо-

тающих над осуществлением

проекта в тесном контакте друг с

другом;

3. Команда поддержки – более обшир-

ная, чем основная группа, объе-

диняет специалистов и структуры,

оказывающие опосредованное со-

действие членам основной группы,

но не участвующие напрямую в

осуществлении проекта и достиже-

нии его целей;

4. Конечные потребители – физи-

ческие лица и неформальные струк-

туры, использующие созданный в

результате проекта продукт или

услугу в сфере ТЦЭ в своих целях в

соответствии с её назначением и

технико-экономическими парамет-

рами.

Как правило, главными участниками

«теневого» проекта являются предста-

вители заинтересованных сторон: 

Инициатор проекта – сторона, 

заинтересованная в успешном осущес-

твлении проекта и достижении его 

основных целей, будущий владелец 

результатов проекта. Инициатор опреде-

ляет основные требования к результатам 

проекта, обеспечивает финансирование 

проекта за счет своих или привлекаемых 

средств инвестора, может заключать 

контракты с основными исполнителями 

проекта.  

Куратор проекта – представитель 

высшего звена организационной струк-

туры, реализующей проект, который 

курирует проект со стороны инициатора, 

обеспечивает общий контроль и 

операционную поддержку проекта в виде 

финансовых, материальных, челове-

ческих и иных ресурсов. Куратор проекта 

отвечает за достижение проектом 

конечных целей непосредственно перед 

инициатором. 

Инвестор – сторона, инвестирующая 

проект, например, посредством кредит-

ных или заёмных денежных средств. 

Если инвестор и инициатор не являются 

одним и тем же лицом, то в качестве 

инвесторов обычно выступают различ-

ные криминальные структуры.  

В рамках сформированного «тене-

вого» проектного офиса можно выделить 

следующих участников проекта: 

Руководитель службы безопасности 

проекта – лицо, курирующее в проекте 

выполнение всего комплекса охранных 

функций. Он пресекает несанкциони-

рованный сбор и обработку актуальной 

информации о проекте; изобличает аген-

туру, осведомителей, а также сотрудни-

ков правоохранительных органов; преду-

преждает и пресекает попытки инфиль-

трации и вербовки агентуры; контроли-

рует лояльность сотрудников проекта в 

сочетании с применением мер по их при-

крытию от действий правоохранителей. 

Менеджер проекта / Контрактор – 

конкретное лицо, ответственное за управ-

ление проектом в рамках проектного 

офиса. Менеджер проекта несет 

ответственность перед куратором за 

достижение целей проекта в рамках 

бюджета, в срок и с заданным уровнем 

качества, обеспечивает ежедневное 

управление основной командой проекта, в 

разрезе всех основных управленческих 

функций (управление по срокам, затратам, 

рискам и др.). Менеджер проекта берёт на 

себя ответственность за выполнение всех 

работ и услуг по контракту. 

Аналитик данных – универсальный 

специалист, обладающий знаниями в 

математике, статистике, информатике, 

компьютерных науках, бизнесе и 

экономике и занимающийся проведением 

описательного (дескриптивного) анализа 

данных и их интерпретацией для нужд 

проекта.  

Мошенники – эксперты-аналитики, 

создающие новые схемы мошенничества 

и манипулирования потенциальными 

жертвами. 

Хакеры – эксперты в компьютерной 

безопасности, осуществляющие поиск и 

Nr. 1 (3) 2021 
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отработку уязвимостей в информацион-

ных системах, приложениях, сетях и т. д. 

ИТ-специалисты – специалисты, соз-

дающие, поддерживающие и наращиваю-

щие технологическую инфраструктуру 

проекта (сети, серверы, базы данных и 

т. д.). 

Программисты – специалисты, 

занимающиеся разработкой алгоритмов 

и кода компьютерных вредоносных 

программ различной ориентации для 

нужд проекта. 

Аналитик внедрения – специалист, 

оказывающий конечному потребителю 

сервис внедрения: подготовку проектной 

документации, работу с требованиями 

заказчика, непосредственную тонкую 

настройку внедряемого продукта. 

Вспомогательными участниками 

«теневого» проекта являются предста-

вители команды поддержки: 

Субконтрактор – лицо или струк-

тура, вступающая в договорные отно-

шения с контрактором и несущая 

ответственность за выполнение опре-

делённых работ и услуг в соответствии с 

контрактом. 

Поставщик – субконтрактор, осу-

ществляющий разные виды поставок 

товаров и услуг в рамках проекта на 

контрактной основе – материалы, обору-

дование, нематериальные активы и др. 

Типичным примером может служить 

«теневой» сервис, предоставляющий 

услуги хостинга, как части преступной 

инфраструктуры.  

Последним звеном в структуре 

«теневого» проекта, организованного 

преступной группой, являются: 

Торговцы – лица и структуры, пере-

продающие созданный продукт или 

услугу в сфере теневой цифровой 

экономики представителям организо-

ванных преступных групп. Одновре-

менно, торговцы через аналитика внед-

рения обеспечивают обратную связь с 

проектным офисом в целях повышения 

качества разработки и сервиса под-

держки. 

Организованная преступная группа – 

устойчивая группа лиц, заранее 

объединившихся для совершения одного 

или нескольких преступлений, исполь-

зующая продукт или услугу в сфере 

теневой цифровой экономики для 

повышения качества и эффективности 

своего преступления. 

Именно проектный характер всех 

«теневых» процессов по созданию 

продуктов и услуг в сфере теневой 

цифровой экономики позволяет 

осуществлять их эффективно, надёжно и 

подконтрольно на протяжении всего 

жизненного цикла проекта
1
.

3. Товары и услуги

Далее мы рассмотрим товары и

услуги в теневой цифровой экономике. 

Быстрое развитие новых технологий 

обеспечивает достаточно быструю 

сменяемость аппаратной и программной 

платформ, придавая товарам и услугам 

характер постоянной изменчивости. Как 

только производители выводят на рынок 

новый продукт или услугу, они сразу 

становятся объектом пристального 

внимания представителей криминального 

мира на предмет их использования для 

совершения преступления. В силу своей 

специфики, в цифровой экономике 

материальные товары крайне малочис-

ленны и обычно относятся к аппаратному 

обеспечению, в то время как большая 

часть товаров представляет собой 

нематериальное программное обеспе-

чение.  

3.1. Потенциальные угрозы. 

Будем использовать следующие 

определения:  

Потенциальная угроза (Potential 

Threat): возможная опасность совер-

шения какого-либо деяния (действия 

или бездействия), направленного против 

объекта защиты (информационных 

ресурсов), наносящего ущерб собствен-

нику, владельцу или пользователю, 

1 Project Management Institute. A guide to the pro-

ject management body of knowledge (PMBOK® 

guide). Project Management Journal. 2008. 
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проявляющегося в опасности искажения 

и потери информации
1
.

Рис. 2. Потенциальные угрозы, 

порождаемые в рамках теневой 

цифровой экономики. 

Источник: ВИХОРЕВ, С. Классифи-

кация угроз информационной безопас-

ности. CNews. 2001.  

https://www.cnews.ru/reviews/free/oldcom/s

ecurity/elvis_class.shtml?print (дата 

обращения 04.03.2021); Check Point 

Software. 2021 Cyber Security Report. 

2021. https://pages.checkpoint.com/cyber-

security-report-2021.html (дата обращения 

04.03.2021); Skybox Security. 2021 

Vulnerability and Threat Trends Report. 

2021. https://lp.skyboxsecurity.com/rs/440-

MPQ-510/images/Skybox-Security-

vulnerability-and-threat-trends-report-

2021.pdf (дата обращения 04.03.2021); 

Verizon. 2020 Data Breach Investigations 

Report. 2021.  

https://enterprise.verizon.com/resources/repo

rts/2020-data-breach-investigations-

report.pdf (дата обращения 04.03.2021); 

1 ВИХОРЕВ, С. Классификация угроз 

информационной безопасности. CNews, 2001. 

https://www.cnews.ru/reviews/free/oldcom/securit

y/elvis_class.shtml?print (дата обращения 

04.03.2021). 

Bremmer I., Kupchan C., Top Risks for 

2021. 2021.  

https://www.eurasiagroup.net/files/upload/to

p-risks-2021-full-report.pdf (дата 

обращения 04.03.2021). 

Товары и услуги в теневой цифровой 

экономике являются преимущественно 

вредоносными, поэтому первоначально 

мы классифицируем их через потен-

циальные угрозы, которые они непосред-

ственно порождают в рамках ТЦЭ (см. 

рис. 2).  

Вторично, товары и услуги в теневой 

экономике мы классифицируем и 

опишем через инциденты информа-

ционной безопасности. Для этого мы 

выделим наиболее авторитетные экспер-

тные подходы и затем сформируем из 

них авторскую категорию событий. 

3.2. Инциденты информационной 

безопасности.  

Будем использовать следующие 

определения: 

1. Инцидент информационной безо-

пасности (Information Security

Incident): событие безопасности,

которое ставит под угрозу целос-

тность, конфиденциальность или

доступность информационного

актива.

2. Нарушение (Breach): инцидент,

который приводит не только к

потенциальному, но и к подтверж-

дённому раскрытию данных

неавторизованной стороне
2
.

Рассмотрим базовые категории и

типы событий, классифицируемые как 

компьютерный инцидент, и их меж-

дународное обозначение. Практически 

все классификаторы отвечают междуна-

родным стандартам, таким как ISO/IEC 

2 AT&T Cybersecurity. Chapter Three. Security 

Incidents: Types of Attacks and Triage Options. 

In: AlienVault’s Insider’s Guide to Incident 

Response. 2021, c. 48. https://learn-

cybersecurity.att.com/c/alien-vault-

incident?x=5v9G6V&utm_internal=soc-

irlookbook&xs=1248 (дата обращения 

04.03.2021). 
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27035-1:2016 «Information technology — 

Security techniques — Information security 

incident management — Part 1: Principles 

of incident management» и ISO/IEC 

27035-2:2016 «Information technology — 

Security techniques — Information security 

incident management — Part 2: Guidelines 

to plan and prepare for incident response». 

Эксперты компании Verizon для 

обеспечения согласованного и 

недвусмысленного сбора сведений об 

инцидентах компьютерной безопас-

ности используют словарь для записи 

событий и обмена инцидентами 

(VERIS), в котором классифицированы 

семь основных категорий угрожающих 

действий: (1) применение вредоносного 

ПО; (2) взлом; (3) атака через 

социальные сети; (4) получение инсай-

дерской информации и неправомерное 

использование привилегий; (5) физи-

ческая кража и потеря ценного актива; 

(6) ошибка и (7) вредоносная 

окружающая среда
1
.

Агентство Европейского Союза по 

сетевой и информационной безопас-

ности (The European Union Agency for 

Network and Information Security) 

публикует справочную таксономию 

классификации инцидентов, которая 

стала результатом совместных инициа-

тив между агентством, группами 

реагирования на инциденты компью-

терной безопасности (CSIRT) и 

правоохранительными органами ЕС
2
.

Лаборатория информационных 

технологий при Национальном инсти-

туте стандартов и технологий США 

(The Information Technology Laboratory 

at the National Institute of Standards and 

1 Verizon. 2020 Data Breach Investigations Report. 

2021. Available from:  

https://enterprise.verizon.com/resources/reports/20

20-data-breach-investigations-report.pdf (дата 

обращения 04.03.2021). 
2 ENISA. Reference Incident Classification Taxo-

nomy. Task Force Status and Way Forward. 2018. 

https://www.enisa.europa.eu/publications/referenc

e-incident-classification-taxonomy (дата 

обращения 04.03.2021). 

Technology) рекомендует использовать 

руководство по обработке инцидентов 

компьютерной безопасности
3
.

Рис. 3. Потенциальные инциденты 

информационной безопасности, 

порождаемые в рамках теневой 

цифровой экономики. 

Источник: НКЦКИ. Состав технических 

параметров компьютерного инцидента, 

указываемых при представлении 

информации в ГосСОПКА, и форматы 

представления информации о компью-

терных инцидентах. Безопасность поль-

зователей в сети интернет. 2019. https: 

//safe-surf.ru/specialists/article/5252/638030/ 

(дата обращения 04.03.2021). 

На наш взгляд, наиболее полную и 

непротиворечивую категоризацию инци-

дентов компьютерной безопасности даёт 

Национальный координационный центр 

по компьютерным инцидентам России 

(НКЦКИ) (см. рис. 3): (1) Заражение 

вредоносным ПО (Malware); (2) Распрос-

транение вредоносного ПО (Malware 

3 CICHONSKI, P., MILLAR, T., GRANCE, T., 

SCARFONE, K. Computer Security Incident 

Handling Guide: Recommendations of the 

National Institute of Standards and Technology. 

NIST Special Publication, 2012. 
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Distribution); (3) Нарушение или заме-

дление работы контролируемого инфор-

мационного ресурса (Availability); (4) 

Несанкционированный доступ в систему 

(Intrusion); (5) Попытки несанкцио-

нированного доступа в систему или к 

информации (Intrusion Attempt); (6) Сбор 

сведений с использованием ИКТ 

(Information Gathering); (7) Нарушение 

безопасности информации (Information 

Content Security); (8) Распространение 

информации с неприемлемым содер-

жимым (Abusive Content); (9) Мошен-

ничество с использованием ИКТ 

(Fraud); (10) Уязвимость (Vulnera-

bility)
1
. Далее рассмотрим каждый

инцидент информационной безопас-

ности более подробно.  

3.2.1. Заражение вредоносным ПО. 

Будем использовать следующие 

определения: 

Вредоносное ПО (Malware): (1) 

любая программа, созданная для 

выполнения любого несанкциониро-

ванного, как правило, вредоносного 

действия на устройстве пользователя; 

(2) приложение или код, которые ставят

под угрозу безопасность пользователя
2
.

Каждый день Институт AV-TEST 

регистрирует более 350 000 новых 

вредоносных программ и потенциально 

нежелательных приложений (PUA). 

Они исследуются и классифицируются 

в соответствии с их характеристиками и 

сохраняются (см. рис 4). 

1 НКЦКИ. Состав технических параметров 

компьютерного инцидента, указываемых при 

представлении информации в ГосСОПКА, и 

форматы представления информации о 

компьютерных инцидентах. Безопасность 

пользователей в сети Интернет, 2019. 

https://safe-surf.ru/specialists/article/5252/638030/ 

(дата обращения 04.03.2021). 
2 Microsoft. Understanding malware & other 

threats. Technical documentation. 2021.   

https://docs.microsoft.com/ru-

ru/windows/security/threat-

protection/intelligence/understanding-malware 

(дата обращения 04.03.2021). 

Рис. 4. Общее количество вредоносного 

ПО в мире (на 04 марта 2021 года). 

Источник: AV-TEST. Malware. AV-

TEST - The Independent IT-Security 

Institute. 2021. https://www.av-test.org/en/ 

statistics/malware/ (дата обращения 

04.03.2021.) 

Список вредоносных программ 

обширен и постоянно пополняется:  

Компьютерные вирусы — это 

вредоносные программы, которые могут 

воспроизводить сами себя и заражать 

файл за файлом на компьютере, а также 

могут распространяться с одного 

компьютера на другой. Обычно 

компьютерные вирусы запрограмми-

рованы на выполнение разрушающих 

действий, таких как повреждение или 

удаление данных. Подвидом данного 

вида вирусов являются макровирусы 

для Word и Excel, загрузочные вирусы; 

скрипт-вирусы, включая batch-вирусы, 

заражающие оболочку ОС Windows, 

Java-приложения и т. д. 

Компьютерный червь – это вредо-

носная программа, которая многократно 

копирует сама себя, но не наносит 

прямого вреда безопасности. Червь, 

однажды попавший на компьютер, 

будет искать способы распространения 

на другие компьютеры и носители. Если 

вирус является фрагментом програм-

много кода, добавляющимся к обычным 

файлам, червь – это самостоятельная 

программа. 

Nr. 1 (3) 2021 

https://www.av-test.org/en/


STUDII NAȚIONALE DE SECURITATE. Revistă științifico-practică 

47 

Троянская программа – разно-

видность вредоносного ПО, проникаю-

щая в компьютер под видом легального 

программного обеспечения и после 

своего запуска выполняющая вредонос-

ные действия. В отличие от вирусов и 

червей, троянские программы не умеют 

распространяться самостоятельно. Как 

правило, троянцы тайно загружаются в 

компьютер пользователя и начинают 

осуществлять несанкционированные им 

вредоносные действия. 

Киберпреступники используют 

множество троянских программ разных 

типов, каждый из которых предназначен 

для выполнения особой вредоносной 

функции. Наиболее распространены: (1) 

бэкдоры (в их состав часто входят 

программы-кейлоггеры); (2) шпионские 

программы; (3) программы для кражи 

паролей; (4) прокси-серверы, которые 

преобразуют ваш компьютер в средство 

распространение спама. 

Crimeware – вредоносные програм-

мы, созданные для автоматизации 

совершения финансовых преступлений. 

Adware – программы принудитель-

ного показа рекламы, воплощающие 

собой принцип неявной формы оплаты за 

использование программного обеспе-

чения, осуществляемыe за счёт показа 

пользователю рекламной информации. 

3.2.2. Распространение вредонос-

ного ПО.  

Будем использовать следующие 

определения: 

Распространение вредоносного ПО 

(Malware Distribution): передача кому-

либо вредоносного программного кода 

или носителя с таким кодом безвоз-

мездно или за определённую плату 

электронным или иным способом без 

раскрытия информации о потенциаль-

ной вредоносности данного кода.  

Управление и контроль вредо-

носного ПО (Malware Command and 

Control), также называемое C&C или C2 

относится к тому, как злоумышленники 

общаются и демонстрируют контроль 

над заражённой системой. После зара-

жения системы большинство вредонос-

ных программ связывается с сервером, 

контролируемым злоумышленником 

(сервером C2), либо для выполнения 

команд, загрузки дополнительных 

компонентов или для эксфильтрации 

информации
1
.

3.2.3. Нарушение или замедление 

работы контролируемого 

информационного ресурса.  

Будем использовать следующие 

определения: 

Нарушение или замедление работы 

контролируемого информационного 

ресурса (Availability): злонамеренное 

или случайное нарушение доступности 

отдельных сервисов и систем в целом
2
.

Основным инцидентом данного 

вида является атака типа отказ в 

обслуживании (Denial-of-Service, DoS), 

которая затрудняет или прекращает 

нормальное функционирование веб-

сайта, сервера или другого сетевого 

ресурса. Это достигается несколькими 

способами, например, отправлением 

серверу большого количество запросов, 

которые он не в состоянии обработать. 

Работа сервера будет замедлена, веб-

страницы будут открываться намного 

дольше, и сервер может совсем выйти 

из строя, в результате чего все веб-

сайты на сервере будут недоступны. 

Другим инцидентом является 

распределённая атака типа отказ в 

обслуживании (Distributed-Denial-of-

Service, DDoS), которая действует 

аналогично обычной атаке типа «отказ 

в обслуживании». Однако распреде-

лённая атака типа «отказ в обслу-

1 MONNAPPA, K. Malware Command and 

Control (C2). Learning Malware Analysis, 2018. 

https://www.oreilly.com/library/view/learning-

malware-analysis/9781788392501/17a1735d-

9583-4d86-9d1e-8b2735af5168.xhtml (дата 

обращения 04.03.2021). 
2 SecurityLab. Глубины SIEM: корреляции «из 

коробки». Часть 3.1. Категоризация событий. 

SecurityLab by Positive Technologies. 2018. 

https://www.securitylab.ru/blog/company/pt/3453

02.php (дата обращения 04.03.2021). 
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живании» осуществляется с использова-

нием большого количества компьюте-

ров. Обычно для распределённой атаки 

типа «отказ в обслуживании» хакеры 

используют один взломанный 

компьютер в качестве «главного» 

компьютера, который координирует 

атаку со стороны других зомби-

компьютеров. Как правило, кибер-

преступник взламывает главный 

компьютер и все зомби-компьютеры, 

используя уязвимость в приложениях 

для установки троянской программы 

или другого компонента вредоносного 

кода. 

Рисунок 5. Динамика числа DDoS-

атак, Q4 2020 г. 

Источник: SecureList. DDoS-атаки в IV 

квартале 2020 года. SecureList by 

Kaspersky. 2021.  

https://securelist.ru/ddos-attacks-in-q4-

2020/100469/ (Просмотрен 04.03.2021). 

Существенными инцидентами 

являются вывод объекта из строя 

(Sabotage) и непреднамеренное отклю-

чение объекта (Outage). 

Ещё одним инцидентом считается 

флуд (Flood) – однотипные нетемати-

ческие сообщения в интернет-форумах 

и чатах, зачастую занимающие большие 

объёмы, которые при определённых 

условиях также могут приводить к 

отказу в обслуживании. 

3.2.4. Несанкционированный 

доступ в систему.  

Будем использовать следующие 

определения: 

Несанкционированный доступ в 

систему (Intrusion): (1) доступ к 

информации в нарушение должностных 

полномочий сотрудника, доступ к 

закрытой для публичного доступа 

информации со стороны лиц, не 

имеющих разрешения на доступ к этой 

информации; (2) получение доступа к 

информации лицом, имеющим право на 

доступ к этой информации в объёме, 

превышающем необходимый для 

выполнения служебных обязанностей. 

На том или ином этапе совершения 

преступления выделяют следующие 

приёмы и методы: (1) тактические — 

предназначенные для достижения 

ближайших целей (например, для 

получения паролей) и (2) страт-

егические — направленные на реализа-

цию далеко идущих целей и связанные 

с большими финансовыми потерями 

для автоматизированных информа-

ционных систем
1
. 

По методам использования прес-

тупником тех или иных действий, 

направленных на получение несанкцио-

нированного доступа к средствам 

компьютерной техники, можно выделить 

следующие: (1) перехват информации; (2) 

неавторизованный доступ; (3) манипу-

ляция; (4) комплексный метод. 

Основными способами получения 

несанкционированного доступа 

являются: (1) взлом информационных 

ресурсов (корпоративных сетей, веб-

сайтов, облачных сервисов, отдельных 

компьютеров и мобильных устройств); 

(2) перехват сообщений (электронная

почта, мессенджеры, SMS и пр.); (3) сбор

данных (законный или незаконный); (4)

1 ОХРИМЕНКО, С., ЧЕРНЕЙ, Г. Угрозы 

безопасности автоматизированным инфор-

мационным системам (программные 

злоупотребления). НТИ, Серия 1, Организация 

и методика информационной работы. 1996; 5: 

с. 5–13. 
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шантаж, вымогательство, дача взятки; 

(5) кража информации.

3.2.5. Попытки

несанкционированного доступа в

систему или к информации.

Будем использовать следующее

определение: 

Попытка несанкционированного 

доступа в систему или к информации 

(Intrusion Attempt): последовательность 

из нескольких запросов или проб 

доступа, передаваемых по каналу связи 

в процессе взаимодействия абонента с 

системой связи с целью получения 

разрешения на обмен информацией при 

отсутствии на это у абонента необхо-

димых прав. Попытка несанкциониро-

ванного доступа заканчивается как в 

случае успеха, так и отказа в доступе. 

Для отслеживания несанкциониро-

ванных попыток получения доступа к 

защищаемым ресурсам организации, 

используют мониторинг управления 

доступом с помощью систем обна-

ружения вторжений (Intrusion Detection 

Systems, IDS) и систем предотвращения 

вторжений (Intrusion Prevention Systems, 

IPS). Они нацелены на выявление и 

регистрацию недостатков в безопасности 

внутренней инфраструктуры – сетевые 

атаки, попытки несанкционированного 

доступа или повышения привилегий, 

работа вредоносного программного 

обеспечения и т.д. Различия между ними 

заключаются лишь в том, что одна может 

автоматически блокировать атаки, а 

другая просто предупреждает об этом. 

В настоящий момент также 

применяют межсетевой экран нового 

поколения (NGFW, Next Generation 

Firewall), который использует парал-

лельный анализ одного и того же трафика 

всеми средствами защиты, разбор 

трафика для проверки антивирусом в 

памяти, анализ протоколов 7 уровня OSI, 

который позволяет анализировать работу 

конкретных приложений, а также облач-

ный анализ угроз
1
.

3.2.6. Сбор сведений с 

использованием ИКТ.  

Будем использовать следующее 

определение: 

Сбор сведений с использованием ИКТ 

(Information Gathering): сбор данных об 

объекте защиты из открытых и закрытых 

источников информации при помощи 

активных и пассивных методов сбора
2
. 

Прослушивание (захват) сетевого 

трафика (Traffic Hijacking) – Разно-

видность атаки «Человек посередине» 

(Man-In-The-Middle), когда атакующий 

способен просматривать пакеты учас-

тников сети и посылать свои собственные 

пакеты в сеть. Атака использует 

особенности установления соединения в 

протоколе TCP, и может осуществляться 

как во время «тройного рукопожатия», так 

и при установленном соединении. 

Социальная инженерия (Social 

Engineering) – это метод манипули-

рования мыслями и поступками людей. 

Он базируется на психологических 

особенностях личности и закономер-

ностях человеческого мышления. B 

социальной инженерии есть несколько 

техник, используемых для достижения 

поставленных задач. Все они основаны 

на ошибках, допускаемых человеком в 

поведении.  

Например, фишинг применяется для 

сбора логинов и паролей пользователей 

путем рассылки писем и сообщений, 

побуждающих жертву сообщить интере-

сующую злоумышленника информацию. 

Претекстинг состоит в выдаче себя за 

другого человека для получения жела-

1 Cisco Systems. What Is a Next-Generation 

Firewall? Cisco Systems. 2021.   

https://www.cisco.com/c/en/us/products/security/f

irewalls/what-is-a-next-generation-firewall.html 

(дата обращения 04.03.2021). 
2 SecurityLab. Глубины SIEM: корреляции «из 

коробки». Часть 3.1. Категоризация событий. 

SecurityLab by Positive Technologies, 2018. 

https://www.securitylab.ru/blog/company/pt/3453

02.php (дата обращения 04.03.2021). 
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емых данных. Такая атака выполняется 

по телефону или почте. К ней предвари-

тельно готовятся, чтобы вызвать 

доверие пользователя.  

Получить информацию о человеке 

можно через источники с открытым 

доступом, в основном — из социальных 

сетей. Одной из техник социальной 

инженерии является «плечевой серфинг», 

который применяется в транспорте, в 

кафе и других общественных местах, 

позволяющих через плечо жертвы 

наблюдать за компьютерными устройс-

твами и телефонами.  

Бывают ситуации, в которых 

пользователь сам предлагает мошеннику 

необходимую информацию, будучи 

уверенным в порядочности человека. В 

таком случае говорят об обратной 

социальной инженерии. 

Шпионские программы предназна-

чены для сбора данных и их отправки 

стороннему лицу без уведомления или 

согласия пользователя. Как правило, 

шпионские программы: (1) отслеживают, 

какие клавиши пользователь нажимает на 

клавиатуре; (2) собирают конфиден-

циальную информацию, такую как 

пароли, номера кредитных карт, номера 

PIN и т.д.; (3) собирают адреса 

электронной почты с компьютера 

пользователя; (4) запоминают наиболее 

посещаемые вами веб-страницы. 

Клавиатурный шпион (кейлоггер) — 

это программа, которая записывает все 

нажатия клавиш на клавиатуре зара-

жённого компьютера. Киберпреступники 

используют клавиатурные шпионы для 

кражи конфиденциальных данных, 

например имён пользователей, паролей, 

номеров и PIN-кодов кредитных карт, а 

также прочих сведений. Как правило, 

кейлоггеры входят в состав бэкдоров. 

3.2.7. Нарушение безопасности 

информации.  

Будем использовать следующее 

определение: 

Нарушение безопасности информа-

ции (Information Content Security) – это 

целенаправленные попытки обхода 

механизма обеспечения безопасности для 

защиты от атак с внедрением контента, 

например, межсайтового скриптинга 

(XSS, cross site scripting). Для пре-

дотвращения подобных атак механизм 

обеспечения безопасности описывает 

безопасные источники загрузки ресурсов, 

устанавливает правила использования 

встроенных стилей, скриптов, а также 

динамической оценки JavaScript. Загрузка 

с ресурсов, не входящих в «белый 

список», блокируется. 

Несанкционированное разглашение 

обрабатываемой информации 

(Unauthorised Access) напрямую 

относится к лицам, получающим доступ 

к данным, сетям, конечным точкам, 

приложениям или устройствам органи-

зации без разрешения. Это тесно связано 

с аутентификацией – процессом, который 

проверяет личность пользователя, когда 

он обращается к системе. Сломанные или 

неправильно настроенные механизмы 

аутентификации являются основной 

причиной доступа неавторизованных 

сторон. 

Несанкционированное изменение об-

рабатываемой информации (Unauthorised 

Modification) – это любое несанкцио-

нированное изменение данных, 

хранящихся на компьютере, с целью 

нарушения доступа или нанесения 

ущерба надёжности, безопасности или 

работе любых данных, хранящихся на 

компьютере. 

3.2.8. Распространение 

информации с неприемлемым 

содержимым.  

Будем использовать следующие 

определения: 

Распространение информации с 

неприемлемым содержимым (Abusive 

Content) – доставка легальным образом 

до конечного пользователя контента, 

побуждающего к противоправным 

действиям (умышленным или 
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неумышленным) или содержащего 

зловредные/мусорные данные
1
.

Рассылка спам-сообщений (Spam) – 

это массовая рассылка корреспон-

денции рекламного характера лицам, не 

выражавшим желания её получить, а 

также рассылка массовых сообщений. 

Публикация запрещённой законода-

тельством информации (Prohibited 

Content) – предоставление доступа к 

контенту, который нарушает закон, 

продаёт нелегальные продукты или 

услуги, или имеет откровенно 

сексуальный характер. 

3.2.9. Мошенничество с 

использованием ИКТ.  

Будем использовать следующие 

определения: 

Мошенничество с использованием 

ИКТ (Fraud – вид незаконного исполь-

зования информационных технологий в 

различных областях бизнеса, от 

телекоммуникаций до банковского 

сектора, цель которого обычно состоит 

в том, чтобы присвоить денежные 

средства жертвы
2
.

Фишинг — это особый вид 

компьютерных преступлений, который 

заключается в том, чтобы обманом 

заставить пользователя раскрыть 

ценную информацию, например личные 

данные, логины и пароли, сведения о 

банковском счёте или кредитных 

картах. Мошенники создают поддель-

ные сайты, внешне неотличимые от 

настоящих, с похожими доменными 

именами, чтобы пользователь поверил в 

их подлинность и попытался пройти 

авторизацию со своим логином и 

паролем, после чего учётные данные 

окажутся у злоумышленников. Также 

1 SecurityLab. Глубины SIEM: корреляции «из 

коробки», Часть 3.1. Категоризация событий. 

SecurityLab by Positive Technologies, 2018. 

https://www.securitylab.ru/blog/company/pt/3453

02.php (дата обращения 04.03.2021). 
2 Anti-Malware.ru. Мошенничество (фрод). Anti-

Malware.ru, 2021. https://www.anti-

malware.ru/threats/fraud (дата обращения 

04.03.2021). 

фишинг может быть реализован в виде 

электронных писем и других подобных 

сообщений, в которых мошенники от 

имени компании (банка, социальной 

сети и т.п.) запрашивают у пользователя 

сведения для входа в аккаунт или его 

личные данные (номера кредитных 

карт, копии документов).  

Кража личности — преступление, 

при котором один человек выдаёт себя 

за другого. Мошенники могут делать 

это, например, для того чтобы удалённо 

получить кредит на чужое имя.  

Кардинг — это кража данных о 

пластиковых картах и их владельцах 

(адрес, ответы на секретные вопросы, 

дата рождения, имя) для последующей 

оплаты товара в интернет-магазинах 

или продажи этих данных на чёрном 

рынке. Для получения данных мошен-

ники применяют фишинг, социальную 

инженерию, скимминг, специальные 

устройства, особые виды вредоносных 

программ. Также они могут получать 

сведения после взлома интернет-

магазинов или банков.  

Внутренний фрод – это внутренние 

хищения, совершаемые сотрудниками 

компании с использованием служеб-

ного положения и доступа к 

информационным системам.  

3.2.10. Уязвимость. 

Будем использовать следующие 

определения: 

Уязвимость (Vulnerability): (1) 

присущие объекту информатизации 

причины, приводящие к нарушению 

безопасности информации на конкретном 

объекте и обусловленные недостатками 

процесса функционирования объекта 

информатизации, свойствами архитек-

туры автоматизированной системы, 

протоколами обмена и интерфейсами, 

применяемыми программным обеспе-

чением и аппаратной платформой, 

условиями эксплуатации
3
; (2) ошибка в

3 ВИХОРЕВ, С. Классификация угроз 

информационной безопасности, CNews, 2001. 

https://www.cnews.ru/reviews/free/oldcom/securit
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программном, микропрограммном обес-

печении, оборудовании или сервисном 

компоненте, возникшая в результате 

слабого места, которая может быть 

использована, оказывая негативное 

влияние на конфиденциальность, 

целостность или доступность затрону-

того компонента или компонентов
1
. 

Для обнаружения возможных 

проблем в системе безопасности, оценки 

ущерба и устранения уязвимости 

применяют сканеры уязвимостей – 

программные или аппаратные средства, 

служащие для осуществления диагнос-

тики и мониторинга сетевых компью-

теров, позволяющее сканировать сети, 

компьютеры и приложения
2
. 

Полученные результаты оперативно 

размещаются в авторитетных базах 

данных общеизвестных уязвимостей 

информационной безопасности, напри-

мер, в CVE (Common Vulnerabilities and 

Exposures). Каждой уязвимости при-

сваивается идентификационный номер 

вида CVE-год-номер, описание и ряд 

общедоступных ссылок с описанием.  

Другими примерами авторитетных 

баз уязвимостей информационной 

безопасности могут служить 

американская NVD (National Vulnerability 

Database), поддерживаемая Лабораторией 

информационных технологий при 

Национальном институте стандартов и 

технологий
3
. Также стоит отметить Банк

y/elvis_class.shtml?print (дата обращения 

04.03.2021). 
1 MITRE Corporation. Vulnerability. Terminology. 

A glossary of terms used by the CVE Program, 

2020. 

https://cve.mitre.org/about/terminology.html#cve_

record (дата обращения 04.03.2021). 
2 RAAM, G. 10 Best Vulnerability Scanning Tools 

for Penetration Testing, 2020. B: GBHackers on 

Security, 2020. https://gbhackers.com/best-

vulnerability-scanner/ (дата обращения 

04.03.2021). 
3 Information Technology Laboratory. National 

Vulnerability Database. National Vulnerability 

Database, 2021. https://nvd.nist.gov/ (дата 

обращения 04.03.2021). 

данных угроз безопасности информации 

(БДУ) ФСТЭК России
4
.

Рис. 6. Динамика выявленных 

общеизвестных уязвимостей 

информационной безопасности (2019 –

2020 годы). 

Источник: Skybox Security. 2021 Vulne-

rability and Threat Trends Report. 2021. 

https://lp.skyboxsecurity.com/rs/440-

MPQ-510/images/Skybox-Security-

vulnerability-and-threat-trends-report-

2021.pdf (Просмотрен 04.03.2021). 

За 2020 год в базе данных NVD 

фактически впервые появились 1628 

новых уязвимостей. Динамика роста 

числа новых сообщений об уязвимостях 

(см. рис. 6) вызывает беспокойство у 

экспертов информационной безопас-

ности: рост числа уязвимостей является 

верным признаком будущих атак. 

Высокие показатели уязвимости также 

усложняют процессы определения 

приоритетов и устранения недос-

татков
5
. 

4 ФСТЭК России. Банк данных угроз 

безопасности информации. ФСТЭК России, 

2021. https://bdu.fstec.ru/threat (дата обращения 

04.03.2021). 
5 Skybox Security. Vulnerability and Threat Trends 

Report, 2021.  

https://lp.skyboxsecurity.com/rs/440-MPQ-

510/images/Skybox-Security-vulnerability-and-

threat-trends-report-2021.pdf (дата обращения 

04.03.2021). 

Nr. 1 (3) 2021 



STUDII NAȚIONALE DE SECURITATE. Revistă științifico-practică 

53 

Заключение 

Каждый день сообщество специа-

листов по информационной безопас-

ности решает непростую задачу по 

защите распределённых, разнородных и 

становящихся всё более сложными, 

систем и объектов критической 

инфраструктуры государства от 

злонамеренных действий участников 

теневой цифровой экономики. 

Пандемия COVID-19 ускорила в 

большинстве стран внедрение облачных 

технологий, оптимизировала дистанци-

онную работу, изменила домашний 

офис, резко повысила системные риски 

и обострила проблемы кибербезо-

пасности.  

В ближайшее время, с развитием и 

внедрением новых информационных 

технологий – квантовых вычислений, 

алгоритмов искусственного интеллекта 

и систем идентификации, с 

повышением сложности сетевых 

инфраструктур и взаимозависимости 

секторов, резко повысятся риски и 

угрозы, которые несёт в себе теневая 

цифровая экономика. 

Для решения этой проблемы 

потребуется моделирование системных 

рисков и угроз теневой цифровой 

экономики в рамках единого подхода, 

учитывающее новейшие системные 

проблемы и риски, международные 

законы и стандарты и требующее 

согласованного взаимодействия на 

межгосударственном уровне. 

Выводы 

В заключении, считаем необходи-

мым предложить разработку целостной 

стратегии противодействия теневой 

цифровой экономике. Основополага-

ющими принципами этой стратегии 

должны являться: 

– Совершенствование законодательной

базы экономического регулирования,

нацеленного на создание условий,

при которых сокрытие определённых

видов деятельности или их

элементов, как и любая незаконная

деятельность станут невыгодными.

– Развитие сотрудничества на

государственном, региональном и

международном уровнях с целью

понижения уровня теневой цифровой

экономики.

БИБЛИОГРАФИЯ 

1. Anti-Malware.ru. Мошенничество 

(фрод). Anti-Malware.ru. 2021. 

https://www.anti-malware.ru/threats/fraud 

(дата обращения 04.03.2021). 

2. AT&T Cybersecurity. Chapter Three.

Security Incidents: Types of Attacks and

Triage Options. In: AlienVault’s Insider’s

Guide to Incident Response. 2021. p. 48.

https://learn-cybersecurity.att.com/c/alien-

vault-

incident?x=5v9G6V&utm_internal=soc-

irlookbook&xs=1248 (дата обращения

04.03.2021).

3. AV-TEST. Malware. AV-TEST - The

Independent IT-Security Institute. 2021.

https://www.av-test.org/en/statistics/

malware/ (дата обращения 04.03.2021).

4. BORTA, G. The Dark Side of

Information Economics. B: Economica, №

XXIII (2 (92)2015, c. 97–102.

5. BREMMER, I., KUPCHAN, C. Top

Risks for 2021. 2021.

https://www.eurasiagroup.net/files/upload/to

p-risks-2021-full-report.pdf (дата

обращения 04.03.2021).

6. Check Point Software, Cyber Security

Report, 2021.

https://pages.checkpoint.com/cyber-security-

report-2021.html (дата обращения

04.03.2021).

7. CICHONSKI, P., MILLAR, T.,

GRANCE, T., SCARFONE, K. Computer

Security Incident Handling Guide:

Recommendations of the National Institute

of Standards and Technology. NIST Special

Publication, 2012.

8. Cisco Systems. What Is a Next-

Generation Firewall? Cisco Systems. 2021.

https://www.cisco.com/c/en/us/products/sec

urity/firewalls/what-is-a-next-generation-

firewall.html (дата обращения 04.03.2021).

9. DIXON, W., SAMARTSEV, D. Three

technologies that could define the next

Nr. 1 (3) 2021 

https://www.av-test.org/en/statistics/


STUDII NAȚIONALE DE SECURITATE. Revistă științifico-practică 

54 

decade of cybersecurity. B: Annual Meeting 

of the New Champions 2019 (1-3 July 2019, 

Dalian, People’s Republic of China). World 

Economic Forum, 2019. 

10. ENISA. Reference Incident 

Classification Taxonomy. Task Force Status 

and Way Forward. 2018.  

https://www.enisa.europa.eu/publications/ref

erence-incident-classification-taxonomy 

(дата обращения 04.03.2021). 

11. FUENTES, M. Trading in the Dark: An

Investigation into the Current Condition of

Underground Markets and Cybercriminal

Forums, 2020.

https://www.trendmicro.com/vinfo/us/securi

ty/news/cybercrime-and-digital-

threats/trading-in-the-dark (дата обращения

04.03.2021).

12. Information Technology Laboratory.

National Vulnerability Database. National

Vulnerability Database, 2021.

https://nvd.nist.gov/ (дата обращения

04.03.2021).

13. KROPOTOV, V., MCARDLE, R.,

YAROCHKIN, F. Commodified Cybercrime

Infrastructure: Exploring the Underground

Services Market for Cybercriminals, 2020.

https://www.trendmicro.com/vinfo/us/securi

ty/news/cybercrime-and-digital-

threats/commodified-cybercrime-

infrastructure-exploring-the-underground-

services-market-for-cybercriminals (дата

обращения 04.03.2021).

14. KROPOTOV, V., MCARDLE, R.,

YAROCHKIN, F. The Hacker

Infrastructure and Underground Hosting:

Services Used by Criminals, 2020.

https://documents.trendmicro.com/assets/wh

ite_papers/wp-the-hacker-infrastructure-and-

underground-hosting-services-used-by-

criminals.pdf (дата обращения 04.03.2021).

15. Microsoft. Understanding malware &

other threats. Technical documentation,

2021. https://docs.microsoft.com/ru-

ru/windows/security/threat-

protection/intelligence/understanding-

malware (дата обращения 04.03.2021).

16. MITRE Corporation. Vulnerability.

Terminology. A glossary of terms used by

the CVE Program. 2020.

https://cve.mitre.org/about/terminology.html

#cve_record (дата обращения 04.03.2021). 

17. MONNAPPA, K. 1.5 Malware 

Command and Control (C2). Learning 

Malware Analysis. 2018.  

https://www.oreilly.com/library/view/learnin

g-malware-

analysis/9781788392501/17a1735d-9583-

4d86-9d1e-8b2735af5168.xhtml (дата 

обращения 04.03.2021). 

18. Project Management Institute. A guide

to the project management body of

knowledge (PMBOK® guide). Project

Management Journal. 2008.

19. RAAM, G. Ten best vulnerability

scanning tools for penetration testing, 2020.

GBHackers on Security, 2020.

https://gbhackers.com/best-vulnerability-

scanner/ (дата обращения 04.03.2021).

20. ROSE, K. A Guide to the Project

Management Body of Knowledge

(PMBOK® Guide)-Fifth Edition. Proj

Manag J. 2013.

21. SecureList. DDoS-атаки в IV

квартале 2020 года. SecureList by

KASPERSKY, 2021.

https://securelist.ru/ddos-attacks-in-q4-

2020/100469/ (дата обращения 04.03.2021).

22. SecurityLab. Глубины SIEM:

корреляции «из коробки». Часть 3.1.

Категоризация событий. SecurityLab by

Positive Technologies. 2018.

https://www.securitylab.ru/blog/company/pt/

345302.php (дата обращения 04.03.2021).

23. Skybox Security, 2021 Vulnerability and

Threat Trends Report, 2021.

https://lp.skyboxsecurity.com/rs/440-MPQ-

510/images/Skybox-Security-vulnerability-

and-threat-trends-report-2021.pdf (дата

обращения 04.03.2021).

24. Verizon, 2020. Data Breach 

Investigations Report, 2021.  

https://enterprise.verizon.com/resources/repo

rts/2020-data-breach-investigations-

report.pdf (дата обращения 04.03.2021). 

25. Von der Leyen U., Ursula von der

Leyen’s message to Davos Agenda: Full

transcript. 2021.

https://www.weforum.org/agenda/2021/01/u

rsula-von-der-leyen-european-commission-

Nr. 1 (3) 2021 



STUDII NAȚIONALE DE SECURITATE. Revistă științifico-practică 

55 

davos-

agenda/?utm_source=sfmc&utm_medium=e

mail&utm_campaign=2740992_Agenda_we

ekly-

29January2021&utm_term=&emailType=N

ewsletter (дата обращения 04.03.2021). 

26. БОРТЭ, Г. Р. Исторические пред-

посылки развития теневой информа-

ционной экономики. Системи Обробки

Iнформацii, № 4, 2012, с. 12–4.

27. БОРТЭ, Г. Теневая информационная

экономика. Годишен Алманах «Научни

Изследвания на Докторанта» Стопанска

Академия «ДА Ценов», 2012, с. 5.

28. ВИХОРЕВ, С. Классификация угроз

информационной безопасности, CNews,

2001.

https://www.cnews.ru/reviews/free/oldcom/s

ecurity/elvis_class.shtml?print (дата

обращения 04.03.2021).

29. КЛЕЙНЕР, Г. Экосистема пре-

дприятия в свете системной экономи-

ческой теории. В: КЛЕЙНЕР, Г.Б. (ред.)

Стратегическое планирование и ра-

звитие предприятий: материалы Девят-

надцатого всероссийского симпозиума

Москва, 10–11 апреля 2018 г., ЦЭМИ

РАН, 2018, с. 88–97.

30. ЛУКАЦКИЙ, А. Будущее

российского рынка информационной

безопасности. Век качества, 2015, с. 8–9.

https://cyberleninka.ru/article/n/buduschee-

rossiyskogo-rynka-informatsionnoy-

bezopasnosti (дата обращения 04.03.2021).

31. НКЦКИ. Состав технических

параметров компьютерного инцидента,

указываемых при представлении

информации в ГосСОПКА, и форматы 

представления информации о компью-

терных инцидентах. Безопасность 

пользователей в сети Интернет, 2019. 

https://safe-

surf.ru/specialists/article/5252/638030/ (дата 

обращения 04.03.2021). 

32. ОХРИМЕНКО, С., БОРТЭ, Г. Новое

наполнение науки секьюритологии. В:

KOZERA A, SADOWSKA, E. editors.

Nauka i prak-tyka bezpieczeństwa : księga

pamiątkowa Leszka Fryderyka

Korzeniowskiego profesora Uniwersytetu 

Pedagog-icznego im Komisji Edukacji 

Narodowej w Krakowie. Krakow: 

Wydawnictwo EAS; 2019, с. 112–47. 

33. ОХРИМЕНКО, С., БОРТЭ, Г., Тень

цифровой экономики. Годишник на

Стопанска Академия «ДА Ценов», 2018,

с. 121.

34. ОХРИМЕНКО, С., ЧЕРНЕЙ, Г.

Угрозы безопасности автоматизи-

рованным информационным системам

(программные злоупотребления). НТИ,

Серия 1. Организация и методика

информационной работы, № 5, 1996, с. 5–

13.

35. ФСТЭК России. Банк данных угроз

безопасности информации, 2021.

https://bdu.fstec.ru/threat (дата обращения

04.03.2021).

36. ХЕЛДМАН, К. Профессиональное

управление проектом: пер. с англ. 7th ed.

Москва: БИНОМ, Лаборатория знаний;

2016.

11.05.2021 

Nr. 1 (3) 2021 



STUDII NAȚIONALE DE SECURITATE. Revistă științifico-practică 

56 

CZU 351.86 

DOI 10.5281/ZENODO.5244662 

ASIGURAREA PAZEI OBIECTIVELOR, BUNURILOR, 

VALORILOR ŞI PROTECŢIA PERSOANELOR 

Alexandru ARMEANIC  

Republica Moldova, Chișinău, 

Academia de Studii Economice din Moldova 

doctor în drept, conferențiar universitar  

e-mail: aarmeanic@mail.ru

Andrei NASTAS  

Republica Moldova, Chișinău 

Academia de Studii Economice din Moldova 

doctor în drept, conferențiar universitar  

e-mail: ady_bax@yahoo.com

Securitatea valorilor şi protecţia persoanelor reprezintă ansamblul măsurilor de pază, 
protecţie, intervenţie, realizate în timp şi spaţiu, prin forţe şi mijloace specifice, în condiţii de 
normalitate sau în situaţii de criză, în scopul asigurării integrităţii lor şi pentru înlăturarea 
stărilor de pericol. Din analiza conceptuală a securităţii valorilor şi protecţiei persoanelor 
se desprinde identificarea următoarelor elemente definitorii ale instituţiei securităţii 
particulare, formate din următoarele componente, şi anume: pază, protecţie şi intervenţie în 
scopul asigurării integrităţii valorilor menţionate. 

Cuvinte-cheie: pază, protecţie, intervenţie, ameninţare, vulnerabilitate. 

ENSURING THE PROTECTION OF OBJECTIVES, GOODS, 
VALUES AND PROTECTION OF INDUVIDUALS 

The security of values and protection of people represents the set of security, 
protection, intervention measures carried out in time and space by specific forces and means 
in normal conditions or in crisis situations to ensure their integrity and to eliminate 
dangerous conditions. The conceptual analysis of the security of values and the protection of 
individuals reveals the identification of the following defining elements of the private security 
institution consisting of the following components, namely: security, protection, and 
intervention to ensure the integrity of the mentioned values. 

Keywords: security, protection, intervention, threat, vulnerability. 

LA SECURITE DES OBJECTIFS, DES BIENS, DES VALEURS ET LA 

PROTECTION DES PERSONNES 

La sécurité des valeurs et la protection des personnes représentent l'ensemble des 
mesures de sécurité, de protection, d'intervention menées dans le temps et dans l'espace, par 
des forces et des moyens spécifiques, dans des conditions normales ou dans des situations de 
crise, afin d'assurer leur intégrité et d'éliminer les états de danger. L'analyse conceptuelle de 
la sécurité des valeurs et de la protection des personnes montre l'identification des éléments 
définissant l'institution de la sécurité privée, constituée des composantes telles que : la 
sécurité, la protection et l'intervention afin d'assurer l'intégrité des valeurs mentionnées. 

Mots-clés: sécurité, protection, intervention, menace, vulnérabilité. 
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ОБЬЕКТОВ, ТОВАРОВ, 

ЦЕННОСТЕЙ И ЗАЩИТА ЛЮДЕЙ 

Безопасность ценностей и защита людей представляют собой совокупность 

мер, осуществляемых во времени и пространстве определенными силами и 

средствами в нормальных условиях или в кризисных ситуациях для обеспечения их 

целостности и устранения опасных состояний (условий, угроз). Концептуальный 

анализ безопасности ценностей и защиты людей выявляет следующие определяющие 

элементы частного охранного учреждения, состоящие из следующих элементов, а 

именно: безопасность, защита и вмешательство для обеспечения целостности 

упомянутых ценностей. 

Ключевые слова: охрана, защита, вмешательство, угроза, уязвимость. 

Securitatea valorilor şi protecţia 

persoanelor reprezintă ansamblul măsurilor 

de pază, protecţie, intervenţie, realizate în 

timp şi spaţiu, prin forţe şi mijloace 

specifice, în condiţii de normalitate sau în 

situaţii de criză, în scopul asigurării 

integrităţii lor şi pentru înlăturarea stărilor 

de pericol. Din analiza conceptuală 

securităţii valorilor şi protecţiei persoanelor 

se desprinde identificarea următoarelor 

elemente definitorii ale instituţiei securităţii 

particulare, formate din următoarele 

componente, şi anume: pază, protecţie şi 

intervenţie în scopul asigurării integrităţii 

valorilor menţionate. 

Paza reprezintă ansamblul măsurilor, 

acţiunilor şi sistemelor tehnice realizate pe 

baza documentelor legale în scopul 

asigurării integrităţii fizice a valorilor. 

Protecţia reprezintă ansamblul 

măsurilor, acţiunilor şi sistemelor tehnice 

realizate în scopul reglementarii accesului, 

asigurării ordinii publice, prevenirii şi 

descoperirii oricăror acţiuni ilegale 

îndreptate împotriva vieţii, sănătăţii şi 

integrităţii patrimoniului, persoanelor fizice 

sau juridice. 

Intervenţia reprezintă totalitatea 

acţiunilor desfăşurate de structuri special 

destinate, în situaţiile în care măsurile de 

pază şi protecţie pot fi depăşite. 

Adoptarea măsurilor de securitate 

particulară se realizează în urma efectuării 

de către unitate a unei analize de risc la 

securitatea fizică, prin structuri de 

specialitate sau prin experţi abilitaţi, care 

deţin competenţe profesionale dobândite 

pentru ocupaţia de evaluator de risc la 

securitatea fizică. 

 În urma realizării analizei de risc la 

securitatea fizică, adoptarea măsurilor de 

securitate va implica, fie:  

 realizarea unui sistem de pază cu

personal uman, în acest caz fiind

necesară realizarea unui plan de pază;

 utilizarea mijloacelor mecanofizice şi a

sistemelor tehnice de alarmare,

monitorizare şi intervenţie, necesare

asigurării pazei şi integrităţii bunurilor.

Aşadar, în lumina celor relatate,

instituţia securităţii particulare în asigurarea 

pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor şi 

protecţia persoanelor are la bază un cadru 

legal reglementat prin Legea Republicii 

Moldova privind activitatea particulară de 

detectivi şi de pază nr. 283 din 04.07.2003, 

cu modificările ulterioare ale acestei legi
1
.

Respectivul act normativ stabileşte 

scopurile, subiectele şi modul de prestare 

a serviciilor particulare de investigare şi de 

pază a persoanelor fizice şi juridice, 

inclusiv a celor străine, în condiţiile 

cadrului legal naţional. În acest context, 

cadrul legal instituţional trasează 

următoarele obiective primordiale în acest 

domeniu, fiind determinate prin: 

 reglementarea procesului organizatoric

de acordare, în bază de contract, a

serviciilor particulare de investigare şi

1 Legea Republicii Moldova privind activitatea 

particulară de detectivi şi de pază, nr. 283 din 

04.07.2003. În: Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova nr. 200-203 art. 769 din 19.09.2003. 
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de pază de către persoane autorizate în 

condiţii legale
2
;

 asigurarea respectării drepturilor şi

intereselor legitime ale clienţilor;

 asigurarea protecţiei sociale a lucră-

torilor din organizaţiile de detectivi şi

de pază;

 contribuirea la respectarea intereselor

statului şi la menţinerea ordinii publice;

 asigurarea controlului de stat asupra

modului de desfăşurare a serviciilor

particulare de investigare şi de pază;

 prevenirea şi combaterea fenomenului

infracţional în organizaţiile de detectivi

şi de pază.

Activitatea particulară de detectivi şi

de pază se întemeiază pe principiile 

legalităţii, umanismului, echităţii sociale, 

respectării drepturilor şi libertăţilor 

persoanei şi se desfăşoară în interacţiune 

cu autorităţile publice şi asociaţiile obşteşti 

în vederea asigurării ordinii de drept
3
.

Subiecții în procesul de prestare a 

serviciilor particulare sunt obligați să 

respecte un spectru de norme juridice 

obligatorii în activitatea lor, precum 

prevederile legislaţiei şi clauzele 

contractuale; să presteze întregul pachet de 

servicii prevăzute în contract; să repare 

prejudiciile cauzate prin încălcarea 

clauzelor contractuale; să desfăşoare 

activitatea cu personal atestat pentru 

executarea serviciilor de investigare şi de 

pază; să păstreze confidenţialitatea 

informaţiei pe care o cunoaşte în procesul 

activităţii, să nu o utilizeze în scopuri 

personale şi să nu o transmită terţilor; să 

comunice imediat organelor de drept 

cazurile de infracţiune depistate, să reţină 

la locul infracţiunii persoanele care au 

săvârșit-o şi să le predea imediat organelor 

competente; să ia măsuri urgente pentru 

2 Legea nr.185/2017 privind modificarea şi 

completarea unor acte legislative.  În: Monitorul 

Oficial nr. 371-382 art. 632 din 27.10.2017. 
3 Legea Republicii Moldova privind activitatea 

particulară de detectivi şi de pază, nr. 283, art. 4. 

În: Monitorul Oficial nr. 200-203 art. 769 din 

19.09.2003. 

salvarea oamenilor, pentru ajutorarea lor în 

protecţia bunurilor periclitate şi în alte 

situaţii excepţionale. 

Organizaţia particulară de pază are 

statut de persoană juridică de drept privat 

cu scop lucrativ, practică activitatea sa în 

bază de autofinanţare, are cont de 

decontare şi alte conturi, poate să încheie 

în numele său contracte, să dobândească 

drepturi patrimoniale şi drepturi personale 

nepatrimoniale, poartă răspundere și poate 

să fie reclamant şi pârât în procesul de 

judecată, dispune de ştampilă cu 

denumirea sa în limba de stat, cu indicarea 

sediului, şi este înfiinţată pe un timp 

nelimitat. 

Conducătorii unităţilor care operează 

cu numerar au obligaţia implementării 

unor măsuri eficiente în scopul asigurării 

protecţiei personalului şi a valorilor pe 

timpul manipulării, procesării, depozitării 

sau transportului şi descurajării săvârşirii 

infracţiunilor contra patrimoniului, precum 

şi în scopul acordării sprijinului necesar 

organelor judiciare în vederea identificării 

făptuitorilor. 

Cel mai bun indicator al capacităţii de 

conducere (şi, deci, cea mai bună predicţie 

asupra potenţialului de conducere) este fişa 

realizărilor şi rezultatelor candidatului — 

ceea ce se numeşte ”track record”
4
. Din

păcate, este dificil de găsit o asemenea fişă 

care să nu fi fost "aranjată" cât de cât. 

Foştii angajatori au tendinţa să corecteze 

înregistrările făcute, dacă nu sunt 

convenabile, fie din cauza anumitor 

prevederi legale, fie pentru că se feresc să-i 

dea fostului angajat o "lovitură pe la 

spate". Prin urmare, trebuie să obținem de 

undeva o versiune neîmbunătăţită a fişei de 

rezultate a candidatului. În această privinţă 

ne pot ajuta şi centrele de evaluare a 

performanţei, care sunt capabile să separe 

"starurile" de posibilii "băgători de 

seamă". De asemenea, centrul de evaluare 

îi poate ajuta pe cei din comisia de selecţie 

4 MANFRED KETS DE VRIES, Leadership. Arta 

și măiestria de a conduce, București: Ed. Codecs, 

2003, p. 318-319. 375 p. 
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să-şi dea seama mai clar de competenţele 

de care are nevoie organizaţia. 

Importanţa deosebită a selecţiei atente a 

candidaţilor este condiționată de faptul că o 

alegere greşită poate fi foarte costisitoare. La 

fel ca în cazul tinerilor proaspăt căsătoriţi, o 

mulţime dintre cei de-abia "căsătoriţi" cu 

compania vor ajunge, mai devreme sau mai 

târziu, să "divorţeze". Cifrele variază, dar 

estimările spun că aproximativ 40% dintre 

noii angajaţi ajung la eşec în primele 18 luni 

(una dintre principalele cauze ale eşecurilor 

se consideră a fi incapacitatea de a stabili 

relaţii bune cu noii colegi şi subordonaţi)
5
.

În cadrul managementului organi-

zației, procesul managerial ocupă un loc 

deosebit. În timp ce mecanismul 

caracterizează osatura fundamentală a 

sistemului managementului organizației, 

iar structura – elementele componente ale 

acestui sistem și relațiile lor, procesul 

managerial caracterizează sistemul 

managerial în mod complet și complex
6
.

Din punctul de vedere al practicii, 

necesitatea studierii procesului managerial 

este pusă în evidență de creșterea deosebită 

a rolului parametrilor temporali ai 

managementului în era vitezei dezvoltării 

tehnico-știintifice. 

Pregătirea, factor determinant al 

leadershipului este abordată pe trei paliere: 

a) pregătirea generală, care stă la baza

construirii comportamentului general

individual şi social. Ea asigură fondul

de cunoştinţe de cultură generală, cu

importante efecte în plan comunica-

ţional;

b) pregătirea de specialitate (juridică,

militară) conferă competenţă şi

prestanţă în relaţiile liderului cu

personalul din domeniu, dar şi în

raporturile acestuia cu specialişti din

afara domeniului său de competenţă;

c) pregătirea managerială este acea

5 MANFRED KETS DE VRIES, Leadership. Arta 

și măiestria de a conduce, București: Ed. Codecs, 

2003, p. 318-319. 375 p. 
6 PETRESCU, I., DOMOKOS, E. Managment 

general, Iași: Ed. Hyperion, Tipocrat Brașovia, 

1993, p.51. 391p. 

componentă care are ca finalitate dez-

voltarea calităţilor native ale liderului, 

formarea şi amplificarea capacităţii 

acestuia de a lua decizii, de a influenţa 

acţiunile şi comportamentele altor 

persoane.
7

În lumina celor relatate, conducătorul 

unităţii de securitate particulară are misiunea 

de a individualiza următoarele priorităţi: 

a) stabileşte obiectivele generale pentru

prevenirea pierderilor de valori supuse

securizării particulare;

b) în baza acestor obiective, concepe

planuri si programe de prevenire a

pierderilor de valori supuse securizării

particulare;

c) asigură buna implementare și funcţio-

nare a procesului de securizare

particulară;

d) propune bugetul subdiviziunilor în

scopul asigurării protecţiei personalului

şi a bunurilor materiale supuse

securizării particulare;

e) coordonează activitatea membrilor

echipei din subordine, prin următoarele

acţiuni: comunică echipei obiectivele

generale şi fiecărui angajat din echipă

obiectivele individuale; atribuie

sarcini personalului din subordine și

verifică executarea lor; recrutează noi

angajaţi pentru securitatea particulară,

inclusiv ia decizii privind noile

echipamente tehnice.

Aşadar, adoptarea măsurilor de

securitate se realizează în conformitate cu

analiza de risc efectuată de unitate, prin

structuri de specialitate sau prin experţi

abilitaţi, care deţin competenţe profe-

sionale dobândite pentru ocupaţia de

evaluator de risc la securitatea fizică.

Apare logic întrebarea: Ce este riscul în

concepţia cadrului legal al securităţii

particulare? Această dilemă este

permanent confuză, de aceea vom încerca

să facem unele precizări, şi anume:

7 NASTAS, A., GUREU, V. Managmentul 

securității și ordinii publice. Note de curs, partea  

II-a, Chișinău: Ed. Print-Caro, 2019, p. 49. 
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 Riscul nu trebuie confundat cu

pericolul, care poate fi cauza riscului

şi intra în categoria incendiilor, inun-

dațiilor, cutremurelor etc.

 Riscul nu trebuie confundat nici cu

amenințarea, care este o componentă a

pericolului. Aproape orice poate fi o

ameninţare – o armă încărcată, o sticlă

cu acid, un depozit de substanţe

inflamabile etc.

 Rezultatul final al riscului este o

descreştere în valoare.

În acest context, se iscă individua-

lizarea conceptuală a celor două componente 

ale riscului, cum sunt ameninţarea şi 

vulnerabilitatea. 

Ameninţarea este orice acţiune ce 

poate afecta negativ subiecţii sau bunurile, 

resursele umane sau materiale în cadrul 

unor relaţii de securitate particulară. 

Amenințările pot fi mai uşor identificate 

dacă le plasăm în una din categoriile: 

naturale, accidentale sau acte intenționale. 

Vulnerabilitatea constituie punctele 

slabe, deficiența de securitate particulară sau 

orice ce se poate considera că poate fi 

exploatat de o ameninţare. Vulnerabilitățile 

pot fi identificate prin acumularea de 

informații despre clădiri, prin interviuri, 

observație şi inspecție, prin analiza 

documentelor şi testarea echipamentelor etc. 

Din cele sus-menţionate, putem 

raporta riscul la categorie structurată pe o 

componentă trihotomică formată din: 

personal (privind oamenii), proprietate 

(privind bunurile materiale) şi 

responsabilitate legală (privind aspectele 

legale care ar putea afecta primele două 

elemente, cum ar fi erorile și omisiunile). 

În lumina celor relatate, apare logic o 

altă întrebare: Ce este analiza de risc şi prin 

ce elemente se identifică? Răspunsul va fi 

structurat şi evidenţiat prin următoarele 

componente: 

 identificarea bunurilor care trebuie

protejate (bani, produse, procese indus-

triale etc.);

 identificarea tipurilor de risc care pot

afecta bunurile identificate (furt intern,

furt extern, incendiu, cutremur etc.); 

 determinarea probabilității ca riscul să

se producă. Este necesar să

menţionăm că o astfel de determinare

este mai mult o artă decât o ştiinţă.

 determinarea impactului sau efectului,

dacă este posibil sub formă valorică,

dacă o anumită pierdere va avea loc.

Cele expuse ne determină să

identificăm finalităţile şi beneficiile 

analizei de risc pentru organizaţiile care 

prestează servicii de securitate particulară. 

În acest context, scopul final al unei 

analize de risc este de a găsi un echilibru 

economic între impactul riscului asupra 

întreprinderii şi costurile măsurilor de 

protecţie. Acestea sunt conturate prin 

următoarele evaluări: 

 analiza va arăta profilul de securitate

curent al organizaţiei;

 va sublinia zonele unde este necesară

o atenţie deosebită sau este admis un

nivel mai redus de securitate;

 va contribui la acumularea datelor

necesare pentru dezvoltarea şi

justificarea unor măsuri de securitate

eficiente;

 va servi la creșterea conștientizării

problemelor legate de securitate prin

evaluarea punctelor forte şi celor

vulnerabile la toate nivelurile

organizaționale şi executorii.

Adeseori, la evaluarea expunerii la risc

se ia în vedere: tipul de pierdere sau risc, 

care poate afecta bunurile implicate în 

analiză, cum ar fi: incendiu, efracție, tâlhă-

rie, răpire etc.; estimarea probabilităţii de 

producere; cuantificarea pierderii probabile. 

De exemplu, problemele legate de securitate 

pot include unele sau toate faptele, precum: 

furt, fraudă, falsificare, incendiere, efracţie, 

jaf, sabotaj, verificarea și investigarea 

personalului, furtul de secrete comerciale, 

spionajul industrial, răpirea, şantajul, ame-

ninţarea cu bombă, planificarea pentru 

situaţii de urgență și dezastre. 

Trebuie de remarcat că statisticile FBI 

(Federal Bureau of Investigation) arată că: 
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 72% din totalul furturilor, fraudei,

sabotajului şi accidentelor sunt

cauzate de proprii angajaţi;

 alte 15 – 20% provin din partea

consultanților și contractorilor externi;

 numai circa 5% – 8% pot fi imputabile

persoanelor din afara companiei.
8

O altă problemă stringentă are la bază

următorul pas, care constă în analiza de 

vulnerabilitate şi de recomandarea măsurilor 

de protecție eficientă. Aceasta va ajuta 

beneficiarul să dezvolte politici și proceduri 

pentru protecția împotriva furtului intern și 

extern, incluzând deturnarea, frauda, furtul, 

spargerea, jaful, spionajul industrial și furtul 

de secrete comerciale; dezvoltarea de 

proceduri pentru controlul accesului, pentru 

protejarea perimetrului clădirii și al spatiilor 

interioare importante; stabilirea procedurilor 

pentru administrarea încuietorilor și a 

cheilor; proiectarea, supervizarea și 

instalarea sistemelor antiefracție etc. 

Pentru confirmarea concluziilor de 

finalizare a cercetării abordate, trebuie de 

menționat că instituţia securităţii particulare 

în Republica Moldova, prin Legea 

Republicii Moldova privind activitatea 

particulară de detectivi şi de pază nr. 283 din 

04.07.2003 nu se identifică cu elementele 

definitorii ale securităţii valorilor şi 

protecţiei persoanelor în cadrul măsurilor de 

pază, protecţie, intervenţie, realizate în timp 

şi spaţiu, ci mai mult se reglementează prin 

norme de organizare şi activitate ale 

persoanelor particulare de detectivi în cadrul 

măsurilor de pază. Instituţionalizarea prin 

lege a conceptelor de securitate a valorilor şi 

protecţiei persoanelor va da posibilitatea de a 

identifica elementele definitorii ale instituţiei 

securităţii particulare în scopul asigurării 

integrităţii valorilor menţionate. O altă 

problemă care a fost omisă din cadrul legal 

în vigoare menţionat este: adoptarea 

măsurilor de securitate în concordanţă cu 

analiza de risc, necesară de efectuat în 

activitatea securităţii valorilor şi protecţia 

8 FBI – Federal Bureau of Investigation 

https://www.facebook.com/FBI (accesat la 

10.02.2021). 

persoanelor în cadrul măsurilor de pază, 

protecţie şi intervenţie, realizate de 

subdiviziunile specializate. Din acest 

considerent, norma legală nu elucidează 

conceptele precum riscul, pericolul, 

ameninţarea, care ar prestabili evaluarea de 

risc ce persistă în cadrul securităţii fizice. În 

acest context, apar confuzii între risc şi 

pericol sau risc şi ameninţare, care deseori 

erodează individualizarea celor două 

componente ale riscului prin acţiunile ce 

derivă din ameninţare şi vulnerabilitate, ca 

acţiuni ce pot afecta negativ subiecţii sau 

bunurile, resursele umane sau materiale în 

cadrul unor relaţii de securitate particulară. 
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ГЛОБАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ: ХХІ ВЕК 

Наталия НЕЧАЕВА-ЮРИЙЧУК 

Украина, Черновцы 

Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича 

кандидат исторических наук, доцент Кафедры Политологии 

и Государственного Управления 

e-mail: nataliya.nechayeva@chnu.edu.ua

Данная статья посвящена глобальным вызовам современности, среди которых, 

по мнению автора, основное место принадлежит информационным технологиям. 

Стремительное развитие информационно-коммуникативных технологий, процессы 

диджитализации всех сфер жизни привели к трансформациям взаимоотношений как на 

внутриполитической арене отдельных государств, так и на международной. 

Революционные события в Украине стали своеобразным катализатором изменения 

архитектоники миропорядка, а последующая пандемия COVID-19 способствовала 

утверждению новых подходов в информационно-коммуникационной сфере.  

Ключевые слова: вызовы безопасности, диджитализация, информационно-

коммуникационные технологии, COVID-19. 

PROVOCĂRI GLOBALE PENTRU STABILITATE POLITICĂ: SECOLUL XXI 

Acest articol analizează provocările globale ale prezentului, printre care, potrivit 

autorului, locul principal aparține celor informaționale. Dezvoltarea rapidă a tehnologiilor 

informaționale și de comunicare, procesele de digitalizare a tuturor sferelor vieții au condus 

la transformarea relațiilor atât pe arena politică internă a statelor, cât și în cea 

internațională. Evenimentele revoluționare din Ucraina au devenit un fel de catalizator 

pentru o schimbare a arhitecturii ordinii mondiale, iar pandemia COVID-19 a contribuit la 

adoptarea de noi abordări în sfera informației și comunicării. 

Cuvinte cheie: provocări de securitate, digitalizare, tehnologii ale informației și 

comunicațiilor, COVID-19. 

THE GLOBAL CHALLENGES FOR POLITICAL STABILITY: 

THE 21ST CENTURY 

This article is dedicated to the global challenges of our time, among which, according 

to the author, the main place belongs to the informational ones. The rapid development of 

information and communication technologies, the digitization processes of all spheres of life 

have led to the transformation of relations both in the domestic political arena of the states and 

in the international one. The revolutionary events in Ukraine have become a kind of catalyst for 

a change in the architecture of the world order, and the COVID-19 pandemic has contributed 

to the adoption of new approaches in the field of information and communication. 

Keywords: security challenges, digitization, information and communication techno-

logies, COVID-19. 
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DÉFIS MONDIAUX POUR LA STABILITÉ POLITIQUE: XXI SIÈCLE 

Cet article est consacré aux enjeux globaux de notre époque, parmi lesquels, selon 

l'auteur, la place principale appartient aux enjeux informationnels. Le développement rapide 

des technologies de l'information et de la communication, les processus de numérisation de 

toutes les sphères de la vie ont conduit à la transformation des relations tant dans l'arène 

politique nationale des États individuels que dans l'arène internationale. Les événements 

révolutionnaires en Ukraine sont devenus une sorte de catalyseur d'un changement dans 

l'architectonique de l'ordre mondial, et la pandémie de COVID-19 qui a suivi a contribué à 

l'adoption de nouvelles approches dans le domaine de l'information et de la communication. 

Mots clés : enjeux de sécurité, numérisation, technologies de l'information et de la 

communication, COVID-19. 

Глобальные и региональные изме-

рения общественно-политических про-

цессов современности вызывают особый 

интерес как со стороны экспертной 

среды, так и политиков, общественных 

деятелей, журналистов и т. п. События, 

произошедшие в последнее десятилетие, 

свидетельствуют об изменении 

парадигмы восприятия мироздания и 

миропорядка человечеством в целом и 

индивидом в отдельности. Рубеж 

предыдущего и нынешнего веков стал и 

своеобразным рубежом в формировании 

нового, критического типа мышления. 

Информационный бум, постигший 

человечество вначале III тысячелетия, 

основывается на необходимости удов-

летворения информационных потреб-

ностей индивида. Оглядываясь в 

историческое прошлое, необходимо 

вспомнить, что, начиная с древних 

времён, человечество пережило 

несколько информационных революций – 

от появления алфавита и письменности 

до печатного станка, компьютера и 

беспроводной интернет-связи.  

Благодаря технологическим откры-

тиям, сегодня наблюдаем повсеместный 

процесс диджитализации, усилившийся 

во время пандемии COVID-19. Социаль-

ные, политические, общественные, 

экономические, психологические транс-

формации в условиях пандемии 

вызывают огромный интерес со стороны 

исследователей, экспертной среды, 

журналистов и т. п. Влияние пандемии на 

мировой порядок проанализировал один 

из наиболее известных исследователей 

современности – Френсис Фукуяма
1
.

Проблемы современности в контексте 

пандемических вызовов рассматривают в 

своих работах исследователи различных 

стран, в т. ч., и Украины. Считаем 

необходимым отметить, что на сегодня 

данные исследования носят более 

эмпирический характер, что неуди-

вительно, поскольку человечество все 

ещё не преодолело пандемию и 

пребывает в поиске адекватного ответа 

данному вызову.  

Противоречивость и неоднознач-

ность процессов диджитализации и 

виртуализации реальности как для 

отдельной личности, так и для 

сообществ, человечества как такового не 

вызывает сомнений. С одной стороны, 

сложно представить себе современный 

мир и личность в нём без 

использования инновационных комму-

никационных технологий (ИКТ). С 

другой активное использование ИКТ 

приводит к искажению действитель-

ности и формированию новых смыслов, 

вновь-таки причиняющих трансфор-

мации личностного и коллективного 

сознания. И одновременно необходимо 

принимать во внимание, что 

человеческая психика достаточно 

1 FUKUYAMA, F. The Pandemic and Political 

Order. It Takes a State, 2020.  

https://www.foreignaffairs.com/articles/world/202

0-06-09/pandemic-and-political-order (дата 

обращения 20.05.2021). 
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консервативна: процесс восприятия и 

принятия изменений происходит 

достаточно сложно и далеко не так 

однозначно, как выглядит со стороны. 

Что мы и наблюдаем в последнее время, 

когда вследствие пандемии образ жизни 

значительной части населения нашей 

планеты был вынужденно изменён.  

Переход в режим онлайн стал 

своеобразным испытанием «на 

прочность» нашей психики: общение 

«аватарок» из-за выключенных камер – 

один из немногих вызовов панде-

мической диджитализации. Фактически, 

развитие современных информацион-

ных технологий, с одной стороны, 

направлено на решение актуальных 

проблем, как личностных, так и 

общественно-политических, социально-

экономических. С другой, привело к 

усилению манипуляционного влияния 

на отдельного гражданина, избирателя. 

Использование технологических инно-

ваций, в т. ч. алгоритмов социальных 

сетей, в избирательных процессах стало 

know how ХХІ века: успех элек-

торальных кампаний Д. Трампа, 

например, или В. Зеленского, в 

значительной степени был обеспечен 

именно данным фактором. Более того, 

новые технологии постоянно внедря-

ются в различные сферы деятельности и 

становятся фактором особого влияния, в 

том числе и в военно-политическом 

противостоянии (например, в Ираке). 

Не говоря уже об активном использо-

вании инноваций оппозиционными 

силами, примером чего являются 

«Арабская весна», Революция Досто-

инства в Украине, нынешние протесты в 

Беларуси и т.п. Всё вышеперечисленное 

наталкивает на мысль, что именно 

ускорение процессов диджитализации 

является одним из глобальных вызовов 

современности. Последнее усиливается 

новыми угрозами жизни и деятельности 

человека.  

И если в древние времена инфор-

мации отводилось особо важное, но не 

главенствующее место
2
, то сегодня

ситуация в корне изменилась. После 

мировых войн ХХ века информацион-

ное противостояние практически 

вытеснило военное. Супердержавы – 

такие как США и СССР – 

противостояли в формате так 

называемой «холодной войны»; и от 

информации, её восприятия населением 

в значительной степени зависел ход 

«битвы титанов». Распад Советского 

Союза и социалистической системы 

стал знаковым событием в мировой 

геополитике. Изменилось всё: от 

реконфигурации политических сил до 

формата международных отношений, не 

говоря уже о внутренней политике 

отдельных стран.  

Российская Федерация оказалась 

среди тех стран, которые так и не 

смогли перевернуть страницу 

имперскости и доминанты советскости 

в формировании как внутренней, так и 

внешней политики. Попытки сохранить 

свои позиции на международной арене, 

наложенные на ностальгию по 

утраченному советскому величию, 

стали фундаментом внешней политики 

РФ вначале по отношению к бывшим 

советским республикам, а ныне – и к 

другим державам, в первую очередь – 

странам-членам Европейского Союза. 

Так называемые «замороженные» 

конфликты на просторах бывшего 

СССР (в т.ч. Приднестровье, Нагорный 

Карабах и другие) произошли не без 

участия Москвы. Однако именно 2014 

год стал знаковым не только для 

Украины, но и для окружающего её 

мира. В 2014 году началась военная 

агрессия РФ в Украину. Более того, 

была нарушена территориальная 

целостность Украины: АР Крым была 

отторгнута и превращена в адми-

нистративно-территориальную единицу 

РФ. Открытое пренебрежение нормами 

международного права, де-факто 

открытая агрессия РФ по отношению к 

2 СУНЬ-ДЗИ, Мистецтво війни. Львів, 2015, 112 с. 
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Украине засвидетельствовали измене-

ние конфигурации сил на междуна-

родной арене. Мировые державы были 

вынуждены задуматься о долгосрочных 

последствиях такого политического 

шага Москвы и предпринять ответные 

меры. В свою очередь Москва начала 

более активно использовать 

современные ИКТ в продвижении идей 

«русского мира», «лицемерия Запада» и 

т. п., таким образом «объясняя» 

широкой общественности «целесо-

образность» своей линии поведения на 

международной арене.  

Свою роль в развитии событий 

после 2014 года сыграл и тот факт, что 

РФ – ядерное государство. Соответ-

ственно, статус ядерного государства 

стал своеобразным щитом как для 

России, так и для международного 

сообщества: ведь в ином случае 

неизбежность третьей мировой войны 

практически не подпадала под 

сомнение. Таким образом, одним из 

глобальных вызовов современной 

безопасности стала агрессия РФ 

относительно Украины и отторжение от 

неё АР Крым. Последнее поставило 

знак вопроса по поводу целостности 

государств, где остаются нерешёнными 

этнические конфликты и определённые 

национальные сообщества стремятся к 

обретению государственной независи-

мости и построению собственного 

государства.  

Выше уже шла речь о том, что РФ 

активно использует современные 

информационные технологии для 

продвижения собственных полити-

ческих целей, что, по мнению автора, 

является одним из вызовов безопас-

ности, требующим адекватного ответа. 

Необходимо отметить, что Российское 

государство и, соответственно, его 

пропагандисты и идеологи, развернули 

широкомасштабную кампанию по 

утверждению ведущих позиций Москвы 

в мировой политике. Данная кампания 

проводится в нескольких плоскостях на 

нескольких уровнях: внутрироссийской, 

украинской, международной. Ведя речь 

о внутрироссийской, необходимо обра-

тить внимание на проведение пропа-

гандистских меседжей как в стиле 

бывшего СССР, так и учитывая 

специфику рыночной экономики и, хоть 

и условной, но демократизации 

общества и страны в целом.  

Российская агрессия в информа-

ционном поле Украины учитывает 

интересы различных целевых групп: от 

политических элит до аудитории 

(про)российских сил, в т.ч. медиа. Более 

того, принимается во внимание тер-

риториально-региональная специфика, 

причём не только Юг, Север, Запад, 

Восток, но и в пределах одного такого 

макрорегиона. Например, меседжи, 

сконструированные для Закарпатской 

области, не распространяются во 

Львовской или Черновицкой. Более 

того, на приграничье с РФ, в восточной 

или в центральной части Украины, 

например, в 2014 году активно 

распространялся меседж «фашизм не 

пройдёт», в то время как в западных 

областях был актуализирован вопрос 

защиты прав национальных 

меньшинств. Провозглашение Право-

славной Церкви Украины и получение 

Томоса в 2019 году также было 

использовано [про]российскими силами 

для дестабилизации общественно-

политической ситуации в Украине. 

В международной плоскости РФ 

использует разнообразные инструменты 

влияния, где информационная состав-

ляющая является органическим продол-

жением политической, финансовой, 

экономической. Так, начиная с 2014 

года, страны Европейского Союза и 

Америки стали объектами российского 

информационного влияния. Вмеша-

тельство в президентские выборы в 

США и Франции, референдумы в 

Каталонии и Шотландии только часть 

из того, что «позволила» себе РФ за 

последние годы. Можем предположить, 

что среди целей, преследуемых Россией: 

оправдание аннексии Крыма, промоция 
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идеи «двойных стандартов» демокра-

тических режимов и демократии как 

несостоявшегося политического режима 

современности, промоция идеи «сильной 

руки» и т.п. В результате данных 

действий углубилась пропасть между 

демократическими и авторитарными 

подходами в мировой политике, 

усилилось противостояние между РФ и 

западными странами, своеобразными 

заложниками которого стали страны 

бывшего СССР – Беларусь, Молдова, 

Украина, разделяющие РФ и западный 

мир.  

В данном контексте начало 

пандемии COVID-19 ознаменовало 

новый цикл противостояния на 

международной арене. Благодатная почва 

роста недоверия к западным демократиям 

дала свои плоды в конце 2019 и особенно 

в 2020 годов. Распространение 

неведомого вируса, отсутствие чётких 

алгоритмов действий при выявлении 

заболевания, хаотичность принимаемых 

решений вначале пандемии и многое 

другое усилили разногласия по поводу 

политической целесообразности прини-

маемых решений, социальной ответс-

твенности государств, эффективности 

демократических и авторитарных 

режимов в организации борьбы с 

распространением коронавируса. Факти-

чески аномальная ситуация – пандемия – 

создала дополнительные условия для 

успешной манипуляции сознанием 

соответствующими политическими aкто-

рами. И именно страх как доминирующее 

чувство был активно использован 

[про]российскими пропагандистами для 

раскачивания ситуации уже на 

международном уровне: с 2019 года 

активно используется страх как способ 

воздействия на процессы принятия 

решений, что, по нашему мнению, 

является своеобразным внедрением 

формулы «общество, подверженное 

влиянию неадекватного страха, утра-

чивает общий разум»
3
.

Фактически открытое вторжение РФ 

в жизнь западных демократий через 

современные ИКТ после 2014 года 

вызвало соответствующую реакцию как 

отдельных стран, так и ЕС в целом. Ещё в 

2015 году в Европейском Союзе 

стартовала «кампания борьбы с 

дезинформацией, которую распростра-

няет Кремль»
4
. Данную работу проводит

Европейская служба внешних связей: на 

регулярной основе производится анализ 

информации, распространяемой из 

Москвы на различных языках на предмет 

выявления дезинформации и фейков. За 

последние годы было создано немало 

разнообразных структур, центров, 

институтов, занимающихся определе-

нием дезинформации и организации 

противодействия её распространению. И 

именно РФ находится в числе стран, 

которые как де-юре, так и де-факто 

являются источником дезинформации. 

Пандемия COVID-19 была и 

продолжает использоваться Москвой как 

дополнительный инструмент влияния на 

широкие массы людей. Страх как 

доминанта в восприятии политической 

действительности стал лейтмотивом 

основных информационных меседжей 

Кремля, который в каждом конкретном 

регионе использует определённый 

алгоритм, основанный в первую очередь 

на стереотипах взаимного восприятия и 

механизмах социальной памяти. Так, 

например, манипулятивные технологии 

были использованы в Новых Санжарах 

(Украина), что привело к превращению 

3 КАРА-МУРЗА С. Г. Манипуляция сознанием. 

http://loveread.ec/contents.php?id=46172 (дата 

обращения 20.06.2021). 
4 СМОТРЯЄВ, М. Що таке глибокі фейки і як з 

ними боротися, 2018.  

https://www.bbc.com/ukrainian/features-

43651430 (дата обращения 22.06.2021). 
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данного населённого пункта в 

современный украинский Армагеддон
5
.

В русскоязычном информационном 

пространстве оперативно появляются 

статьи, посвящённые эффективности 

политических режимов в борьбе с 

пандемией и предотвращению распрос-

транения вируса SARS-CoV-2
6
, где

предпочтение отводится авторитаризму. 

Кроме того, широкое распространение 

получили истории об ужасающей 

ситуации в Испании (с соответс-

твующими комментариями). Сама 

ситуация выглядела устрашающей для 

мирового сообщества; однако она была 

использована и с целью манипу-

лирования сознанием широких масс 

населения для пересмотра роли 

демократии в гарантировании права 

человека и гражданина на безопасность. 

Таким образом, был выведен на 

поверхность вопрос о сути демократии, 

её роли в современном мире, в т.ч. 

способности адекватного ответа 

современным вызовам безопасности.  

Поводом для открытого противос-

тояния в информационной сфере стало 

отравление С. Скрипаля в 2018 году (так 

называемый инцидент в Солсбери): 

Великобритания сделала ряд шагов в 

организации борьбы с фейковой 

информацией и превратилась в мирового 

лидера в данной сфере
7
. После начала

5 ВЕЛИЧКО, Л. Майстри паніки. Як 

проросійська мережа в Україні організувала 

бунт в Нових Санжарах, 2020.  

https://texty.org.ua/articles/100356/specoperaciya-

imeni-portnova-ta-shariya-yak-rozhanyaly-

paniku-v-novyh-sanzharah-i-hto-za-cym-stoyit/ 

(дата обращения 21.06.2021). 
6 АРТАМОНОВ, А. Кто лучше справляется с 

пандемией – авторитарные режимы или 

либеральные демократии?, 2020.   

https://republic.ru/posts/96376 (дата обращения 

24.06.2021). 
7 Британія виділить 18 мільйонів фунтів на 

боротьбу з фейковими новинами та 

дезінформацією, 2019. 

https://zikua.tv/news/2019/07/09/brytaniya_vydily

t_18_milyoniv_funtiv_na_borotbu_z_feykovymy

_novynamy_ta_1603673 (дата обращения 

01.07.2021). 

пандемии Великобритания заняла после-

довательную позицию в противодействии 

распространению фейковой информации, 

определив связь между социальной 

активностью различных ботов и троллей 

в социальных сетях и дезинформацией, 

синхронно распространяемой. В марте 

2020 года правительство Великобритании 

создало особый отдел борьбы с 

дезинформацией в связи с массовым 

распространением фейковой информации 

по поводу коронавируса и панической 

реакции части населения страны на ней
8
.

К сожалению, подобные структуры так и 

не были созданы в ряде стран, в том 

числе и Украине. 

Активная информационная политика 

РФ в странах Западной Европы и США 

обусловлена как политическими, так и 

экономическими интересами и целями. 

Одновременно происходит процесс 

активного наступления на демократию 

как основу политического уклада 

современности и утверждение идеи о 

важности РФ как ближайшего соседа ЕС, 

способного обеспечить его энерге-

тическую независимость. И в данном 

контексте особый интерес вызывает 

газопровод «Северный поток-2», с одной 

стороны, исключительно энергетический, 

с ярко выраженной экологической 

составляющей. С другой, «Северный 

поток-2» - проект, направленный на 

реализацию ряда политических целей, 

среди которых сохранение влияния на 

Украину, как и усиление РФ на 

европейском рынке, не последние. 

Можем говорить о попытке установ-

ления российского влияния и в 

некотором смысле доминирования РФ в 

энергетическом секторе ЕС.  

Решение о строительстве 

газопровода «Северный поток-2» было 

принято после Революции Достоинства 

8 Росія сіє на Заході дезінформацію та паніку 

через коронавірус - британський уряд створив 

спецвідділ протидії, 2020.  

https://ukrainian.voanews.com/a/rosiia-

coronavirus-dezinformatsiia/5329571.html (дата 

обращения 01.07.2021). 
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в Украине, что, по нашему мнению, 

несколько ставит под сомнение офици-

альное объяснения причин строительс-

тва
9
. Реализация данного проекта

позволит РФ увеличить «суммарную 

проектную мощность двух «потоков» до 

110 млрд. кубометров»
10

 и практически

«обнулит зависимость» РФ от 

«украинской трубы». Старт и дальнейшая 

реализация данного проекта, по мнению 

автора, в значительной степени 

обусловлена именно «украинским 

фактором»: тот факт, что Украина 

находится в топе стран, которые понесут 

финансовые потери в результате введения 

в эксплуатацию «Северного птокоа-2», 

свидетельствует в пользу данного тезиса.  

Необходимо отметить, что 

«Северный поток-2» - проект не только и 

не столько энергетический, сколько 

политический. По нашему мнению, в 

данном случае речь идёт о комплексе 

факторов – энергетических, финансовых, 

информационных и т.п., которые в общей 

сложности являются составляющими 

единого пазла под названием «Северный 

поток-2», символизирующего политику 

РФ в современном мире. Единственным 

акционером проекта является «Газпром», 

более 50% акций которого принадлежит 

российскому государству. Одновременно 

«Газпром» является одним из наиболее 

крупных медиа-холдингов РФ – так 

называемый «Газпром-медиа». Послед-

ний владеет двумя национальными 

телеканалами (ТНТ и НТВ), спутниковым 

каналом НТВ-ПЛЮС, работающим в 

режиме онлайн, а также пятью 

радиостанциями, в т.ч. «Эхо Москвы», 

известная за пределами РФ, издательским 

домом и т.п. Данный холдинг де-факто 

9 Nord Stream 2. Committed. Reliable. Safe. 

https://www.nord-stream2.com/ru/ (дата 

обращения 23.06.2021). 
10 ЗАИКА, Б. Северный поток-2. Что это за 

проект и чем он опасен для Украины. 

https://biz.liga.net/ekonomika/tek/article/severnyy

-potok-2-chto-eto-za-proekt-i-chem-on-opasen-

dlya-ukrainy-4147674 (дата обращения 

23.06.2021). 

является государственным, ведь все 100% 

его акций принадлежат российской 

национальной компании «Газпром»
11

,

50% акций которой, как уже было сказано 

выше, владеет российское государство. 

Учитывая особенности политического 

режима в РФ, практически не вызывает 

сомнений факт государственной предо-

пределённости контента и направлен-

ности информационной деятельности 

названных медиа. Соответственно, 

информационные кампании в поддержку 

идеи и референдумов о независимости 

Шотландии, Каталонии, а также 

деятельности отдельных политических 

сил во Франции, Польше, Венгрии и т.д. 

происходили не без их участия. Считаем 

целесообразным обратить внимание на 

данный факт, поскольку объединение 

энергетической, финансовой и инфор-

мационно-коммуникационной деятель-

ности в рамках одного проекта / 

кампании способствует продвижению 

определённых общественно-политичес-

ких целей, как это и происходит в данном 

конкретном случае.  

Комплексный подход к оценке роли и 

влияния проектов «Северный поток» и 

«Северный поток-2» на систему безо-

пасности в Европе, особенно в пределах 

ЕС, даёт основания утверждать, что 

монополизация европейского энергети-

ческого рынка Российской Федерацией 

несёт непосредственную угрозу 

энергетической безопасности ЕС. Более 

того, установление доминирования на 

энергетическом рынке в той или иной 

степени повлияет и на политическую 

расстановку сил. В данном контексте 

логичным является обсуждение проекта 

на наивысшем политическом уровне. И 

хотя США ранее занимали активную 

позицию по поводу приостановления 

строительства «Северного потока – 2»
12

,

11 Кто владеет СМИ в России: ведущие холдинги. 

https://www.bbc.com/russian/russia/2014/07/14071

1_russia_media_holdings (дата обращения 

23.06.2021). 
12 ТОЛИНА, А. Трамп подписал рекордный 

оборонный бюджет США.  
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буквально недавно Дж. Байден 

отказался от санкций против России по 

этому поводу
13

. Каким образом будет

развиваться ситуация далее, покажет 

время. Однако можем предположить, 

что реализация данного проекта и 

введение в эксплуатацию «Северного 

потока – 2» будет иметь неоднозначное 

влияние на позиции РФ в современном 

мире. 

Таким образом, необходимо отме-

тить, что начало XXI века ознаменовало 

собой новый этап в развитии 

человечества. Одним из наибольших 

глобальных вызовов современности 

является изменение парадигмы создания, 

распространения, использования инфор-

мации ведущими политическими 

aкторами. Манипулирование сознанием 

как основа политической деятельности 

приводит к трансформациям в том числе 

и политических устоев и режимов.  

Стремительное распространение 

вируса SARS-CoV-2 стало объектом 

внимания не только врачей, но в первую 

очередь журналистов. За короткий 

промежуток времени влияние COVID-19 

стало ощутимым в различных сферах, 

как в здравоохранений, так и 

общественно-политической. Более того, 

вынуждены констатировать, что в 

глобальном измерении вирус SARS-CoV-

2 превратился в инструмент непрямого 

влияния на [под]сознание отдельных 

индивидов, обществ, населения Земли в 

целом. Ныне пандемия COVID-19 – не 

только и не столько вопрос здраво-

охранения, сколько общественно-поли-

https://news.liga.net/politics/news/canktsii-protiv-

rf-pomosch-ukraine-tramp-podpisal-voennyy-

byudjet (дата обращения 23.06.2021); 

Комментарий: И Байден не станет мириться 

с «Северным потоком - 2». 

https://www.dw.com/ru/kommentarij-bajden-ne-

stanet-miritsja-s-severnym-potokom-2/a-

56994900 (дата обращения 24.06.2021).   
13 Північний потік-2: Байден відмовився від 

санкцій проти Росії, 2020.  

https://www.bbc.com/ukrainian/news-57182417 

(дата обращения 24.06.2021). 

тической и социально-экономической 

стабильности. 

Активное использование нарративов 

прошлого отдельными политиками / 

политическими силами ныне является не 

столько обращением к урокам истории, 

сколько формированием определённой 

картины мира современников, бузую-

щийся на отдельных фрагментах прош-

лого историко-политического опыта. 

Усиление политического противостояния 

через механизмы информационно-

психологического влияния приводит к 

искажению действительности для 

широких слоёв населения.  

Глобальные общественно-полити-

ческие изменения последней декады 

привели не только к появлению, но и к 

осознанию новых вызовов безопасности, 

среди которых информационные нахо-

дятся, по мнению автора, на первом 

месте. И именно они являются 

фундаментом для распространения того 

или иного видения как настоящего, так и 

прошлого / будущего, что наталкивает на 

мысль о необходимости формирования 

более осознанного подхода к воспри-

ятию, анализу и распространению 

информации.  
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Emergența crizei COVID-19 a afectat în mod semnificativ toate activitățile umane la 

scară globală, inclusiv asupra fenomenului terorismului. Pandemia de coronavirus nu este 

doar o criză în sectorul sănătății, ci și o criză a securității internaționale. Prezentul articol 

supune analizei efectele COVID-19 față de fenomenul terorismului printr-o abordare 

multidimensională. 

Impactul crizei COVID-19 cu referire la fenomenul terorismului va fi analizat prin 

prisma a șase domenii: politic, militar-polițienesc, economic, social-cultural, informațional și 

infrastructură-transport. Aceste domenii nu sunt izolate, ci sunt interconectate și interdepen-

dente, influențându-se reciproc. În acest fel, vor fi examinate efectele și consecințele pandemiei 

în raport cu diferite societăți mai vulnerabile la radicalizare și terorism. 

Cuvinte-cheie: terorism, impact, criza COVID-19, securitate internațională. 

THE IMPACT OF THE COVID-19 CRISIS ON THE TERRORISM PHENOMENON 

The emergence of the COVID-19 crisis has significantly affected all human activities 

on a global scale, including the phenomenon of terrorism. The coronavirus pandemic is not 

only a crisis in the health sector, but also a crisis in the international security. 

This article analyzes the effects of COVID-19 on the phenomenon of terrorism from a 

multidimensional approach. The impact of the COVID-19 crisis on the phenomenon of 

terrorism will be analyzed in the first six areas: political, military-police, economic, socio-

cultural, informational and infrastructure-transport. These areas are not isolated, but are 

interconnected and interdependent, influencing each other. In this way, the effects and 

consequences of the pandemic on different societies more vulnerable to radicalization and 

terrorism will be examined. 

Keywords: terrorism, impact, COVID-19 crisis, international security. 

L ' IMPACT DE LA CRISE COVID-19 SUR LE PHÉNOMÈNE DU TERRORISME 

L'émergence de la crise du COVID-19 a considérablement affecté toutes les activités 

humaines à l'échelle mondiale, y compris le phénomène du terrorisme. La pandémie de 

coronavirus n'est pas seulement une crise dans le secteur de la santé, mais aussi une crise de 

la sécurité internationale. 

Cet article analyse les effets du COVID-19 sur le phénomène du terrorisme à partir 

d'une approche multidimensionnelle. L'impact de la crise du COVID-19 sur le phénomène du 

terrorisme sera analysé dans les six premiers domaines: politique, militaire-police, 

économique, socioculturel, informationnel et infrastructures-transports. Ces zones ne sont 
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pas isolées, mais sont interconnectées et interdépendantes et s'influencent mutuellement. 

Dans ce sens, seront examinés les effets et les conséquences de la pandémie sur différentes 

sociétés plus vulnérables à la radicalisation et au terrorisme. 

Mots clés : terrorisme, impact, crise COVID-19, sécurité internaționale. 

ВЛИЯНИЕ КРИЗИСА COVID-19 НА ФЕНОМЕН ТЕРРОРИЗМА 

Возникновение кризиса COVID-19 существенно повлияло на всю человеческую 

деятельность в глобальном масштабе, включая феномен терроризма. Пандемия 

коронавируса – это не только кризис в секторе здравоохранения, но и кризис 

международной безопасности. 

В этой статье анализируется влияние COVID-19 на феномен терроризма с 

многомерного подхода. Влияние кризиса COVID-19 на феномен терроризма будет 

проанализировано в первых шести областях: политическом, военно-полицейском, эконо-

мическом, социально-культурном, информационном и инфраструктурно-транспортном. 

Эти области не изолированы, а взаимосвязаны и взаимозависимы, влияя друг на друга. 

Таким образом, будут изучены эффекты и последствия пандемии для различных 

обществ, более уязвимых в условиях радикализации и терроризма. 

Ключевые слова: терроризм, воздействие, кризис COVID-19, международная 

безопасность. 

Introducere 

Emergența crizei COVID-19 a afectat în 

mod semnificativ toate activitățile umane la 

scară globală, criza are repercusiuni și 

asupra fenomenului terorismului. Pandemia 

de coronavirus nu este doar o criză în 

sectorul sănătății, ci și o criză a securității 

internaționale. Societatea complexă în care 

trăim se confruntă cu o nouă problemă – 

virusul care a cuprins comunitatea mondială 

‒ SARS-COV 2. Criza COVID -19 a afectat 

grav climatul de securitate pe toate 

continentele, cu repercusiuni asupra tuturor 

statelor, teritoriilor și a celor mai vulnerabili 

cetățeni.  

În acest context, merită atenție analiza 

efectelor pandemiei COVID-19 asupra 

fenomenului terorismului. Astfel, analizând 

posibilele efecte ale COVID-19 asupra 

fenomenului terorismului, vom aplica o 

abordare multidimensională, utilizând 

conceptul PMESII ca fiind cadru teoretic 

(PMESII este un acronim dezvoltat în 

armata Statelor Unite, care desemnează 

dimensiunile politică, militară, economică, 

socială, informațională și infrastructură). De 

asemenea, acest concept desemnează un 

instrument care este utilizat pentru a efectua 

o analiză holistică și structurată a unui spațiu

operațional și care poate fi aplicat unei game 

largi de activități umane
1
.

Acest instrument, adoptat de diferite 

armate și organizații militare din întreaga 

lume, va fi utilizat pentru a analiza efectele 

COVID-19 asupra diferitor dimensiuni ale 

fenomenului terorismului, indiferent dacă 

este de inspirație politică sau religioasă, 

pentru a evalua impactul pandemiei asupra 

securității globale. De asemenea, acest 

document își propune să reliefeze efectele 

și consecințele COVID-19, care au 

potențialul de a face societatea noastră mai 

susceptibilă și mai vulnerabilă la 

extremism, radicalizare și terorism. În 

acest fel, vor fi analizate diferitele moduri 

în care grupurile teroriste pot profita de 

pandemie în dimensiunile sociale, politice 

și economice
2
.

1 ANTÚNEZ, J. C. Terrorismo en la era del 

COVID: un analisis multidimensional. 

https://global-strategy.org/terrorismo-en-la-era-

del-covid-19-un-analisis-

multidimensional/?fbclid=IwAR2YINQw1qz4N5

XDXh7Sr7HT-1O-

HYOcL_tI9BsL0sK20IDnxKrUnkb6YaA 

(accesat 12.03.2021). 
2 ANTÚNEZ, J. C. Terrorismo en la era del 

COVID: un analisis multidimensional.  
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Repercusiunile crizei COVID-19 

asupra fenomenului terorismului 

Pentru o mai bună comprehensiune a 

impactului crizei COVID-19 asupra 

fenomenului terorismului, apare 

necesitatea utilizării instrumentului 

PMESII din punct de vedere transversal. 

Din această perspectivă, vor fi analizate 

șase domenii: politic, militar-polițienesc, 

economic, social-cultural, informațional și 

infrastructură-transport. Aceste domenii nu 

sunt izolate, ci sunt interconectate și 

interdependente, influențându-se reciproc.  

Politic 

În acest context merită atenție 

declarațiile Secretarului General, Antonio 

Guterres de la începutul lunii iulie 2020, 

din cadrul ședinței Consiliului de 

Securitate al ONU. Conform declarațiilor 

Secretarului General, grupările teroriste 

din întreaga lume folosesc pandemia de 

coronavirus pentru a-și extinde influența. 

De asemenea, potrivit acestuia, membrii 

unor astfel de organizații consideră 

instabilitatea globală ca un avantaj tactic
3
.

Potrivit Institutului Interregional de 

Cercetare a Criminalității și Justiției al 

Națiunilor Unite (UNICRI), grupurile 

radicale din întreaga lume încearcă să 

profite de pandemie pentru a-și extinde 

activitățile (mai ales virtual) și pentru a 

discredita și diminua eficacitatea măsurilor 

luate de diferite guverne
4
. Lipsa pregătirii

și a echipamentelor pentru serviciile de 

sănătate și îngrijire, cât și incapacitatea 

multor guverne de a face față efectelor 

pandemiei au sporit tulburările și 

nemulțumirile populației în majoritatea 

țărilor. În plus, creșterile mai mult decât 

https://global-strategy.org/terrorismo-en-la-era-

del-covid-19-un-analisis-

multidimensional/?fbclid=IwAR2YINQw1qz4N5

XDXh7Sr7HT-1O-

HYOcL_tI9BsL0sK20IDnxKrUnkb6YaA 

(accesat 12.03.2021). 
3 БЕЛЯЕВ, Д. Терроризм в эпоху пандемии. Как 

коронавирус повлиял на безопасность в мире? 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/8926009 (accesat 12.03.2021). 
4 ANTÚNEZ, J. C. Op. cit. 

previzibile ale inegalității sociale și 

deteriorarea situației economice vor spori 

dezacordul, respingerea și opoziția unei 

părți a populației față de partidele și 

pozițiile politice tradiționale. Toate acestea 

vor spori și mai mult polarizarea politică, 

ce s-a manifestat în diferite zone ale lumii 

în ultimii ani. 

Sectoarele sociale cele mai afectate de 

efectele pandemiei vor fi susceptibile de a 

se identifica cu discursuri populiste 

extreme, de ambele părți ale spectrului 

politic. Aceste mișcări politice vor 

exploata declinul socio-economic, tensi-

unea și diviziunea politică. Diferitele 

poziții radicale se pot alimenta reciproc, 

sporind radicalitatea discursului lor. Acest 

lucru ar putea determina o parte din adepții 

săi să justifice și să utilizeze violența 

pentru a-și atinge obiectivele politice. 

Aceste ideologii de extremă stânga și 

dreapta pot inspira noi forme de terorism 

„anti-stat”, fie el naționalist, independent, 

xenofob, antisistem, antiglobal, animalist 

sau ecologic. Actele violente ale oricăreia 

dintre aceste fracțiuni sau grupuri pot 

motiva o reacție din partea rivalilor lor 

politici, sporind în continuare radicalizarea 

discursului lor și violența actelor lor. În 

acest fel, există riscul ca un cerc vicios 

periculos să fie stabilit și consolidat. 

Această situație ar putea fi manipulată și 

exploatată de puteri străine, pentru a 

provoca o destabilizare suplimentară, în 

contextul unei confruntări hibride. 

Lupta împotriva pandemiei este 

folosită și de unele guverne din întreaga 

lume ca o justificare pentru a-și spori 

puterea, adoptând măsuri autoritare care 

sporesc controlul asupra cetățenilor și le 

împiedică mișcările și interacțiunile sociale 

și politice. Reducerea drepturilor și 

libertăților, reale sau percepute, împreună 

cu fenomenele analizate în alte dimensiuni, 

poate contribui, de asemenea, la creșterea 

riscului de radicalizare și de utilizare a 

violenței. 

Grupurile radicale pot exploata, de 

asemenea, protestele împotriva măsurilor 

luate de guverne, pentru a-și propaga 
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narațiunile, a-și spori baza de sprijin și a 

recruta noi membri întru a se alătura 

rândurilor organizațiilor lor. De asemenea, 

grupurile radicale pot provoca episoade de 

violență care contribuie la creșterea 

polarizării și tensiunii, condiții ideale 

pentru a-și spori rolul pe scena politică și 

influența lor în diferite sectoare ale 

societății. În unele țări, incapacitatea 

autorităților de a garanta securitatea și de a 

asigura nevoile economice și de sănătate 

poate fi exploatată de organizațiile radicale 

și teroriste. Astfel de grupuri pot furniza 

aceste servicii esențiale și pot obține 

sprijinul unei părți a populației, ocupând și 

profitând de vidul lăsat de guverne. Acest 

fenomen a avut loc anterior în diferite părți 

ale lumii, inclusiv în Afganistan, Siria și 

Irak. În aceste locuri, efectele economice și 

sociale ale COVID-19 pot adânci și 

exacerba diviziunile dintre diferite grupuri 

etnice, tribale sau religioase, reactivând 

sau generând noi conflicte armate, care vor 

provoca noi valuri de refugiați și persoane 

strămutate. Acest lucru contribuie la 

deteriorarea în continuare a unei situații 

foarte dificile. Nu trebuie uitat că în 2019 

numărul refugiaților și al persoanelor 

strămutate în lume a atins o cotă record de 

79,5 milioane
5
.

Politica militară 

Criza COVID-19 a determinat 

guvernele să dicteze blocaje, carantine și 

alte măsuri pentru a reduce temporar 

mobilitatea, precum și o mai mare 

desfășurare a forțelor de poliție și militare. 

Toate acestea sugerează că activitățile 

teroriste au fost împiedicate din două 

puncte de vedere diferite: în primul rând, 

din cauza numărului mai mic de persoane 

sau grupuri care se întâlnesc în locuri 

publice, susceptibile de a fi țintele acestor 

acte, ceea ce face ca orice acțiune teroristă 

să fie mai puțin profitabilă și șocantă; în al 

doilea rând, din cauza dificultății mai mari 

a mișcărilor pentru indivizi sau operațiuni 

teroriste, atât pentru executarea atacurilor, 

5 ANTÚNEZ, J. C. Op. cit. 

cât și pentru îndeplinirea funcțiilor de 

recunoaștere, logistică sau recrutare. 

Cu toate acestea, numărul atacurilor 

din Europa în lunile ianuarie - noiembrie 

2020 a atins cifra de 14, dublând cifra 

înregistrată în 2019 și trecând de la o 

medie de 0,5 atacuri pe lună la 1,3. Aceste 

atacuri, de mică amploare, au fost în mare 

parte opera unor actori individuali, 

radicalizați singuri și fără legături directe cu 

celulele și organizațiile teroriste. Creșterea 

atacurilor teroriste a fost mult mai mare în 

zonele afectate de conflicte armate, precum 

Africa de Vest și Centrală, Sahel, Irak și 

Afganistan. În ceea ce privește aspectul 

negativ, trebuie menționat, de asemenea, că 

există o serie de elemente ale poliției, care 

au fost folosite în noi misiuni și sarcini 

cauzate de pandemie, eliminându-le din alte 

sarcini, inclusiv lupta împotriva terorismului. 

Lupta internă din fiecare țară împotriva 

COVID-19 are, de asemenea, potențialul de 

a pune în pericol eforturile multinaționale de 

combatere a criminalității și a terorismului 

internațional. Aceste eforturi sunt vitale 

pentru a face față fenomenelor care nu fac 

distincție între țări sau granițe
6
.

„În zonele de conflict, ISIS, Al-Qaeda 

și „afiliații” lor din regiuni, încearcă să-și 

restabilească influența și să pună mâna pe 

noi teritorii”, a avertizat șeful ONU. „În 

afara zonelor de conflict, teroriștii și 

extremiștii sunt din ce în ce mai activi în 

spațiul cybernetic, pentru a găsi susținători 

și a încuraja violența”. ISIS, Al-Qaeda și 

afiliații lor regionali încearcă să-și 

restabilească influența. Astfel de tactici ar 

putea duce nu numai la o creștere a 

atacurilor teroriste de către persoane sau 

grupuri, ci și la creșterea amenințării din 

partea șoviniștilor, a grupurilor de extremă 

dreaptă și a extremiștilor violenți. „Există 

un val în creștere de antisemitism, 

prejudecăți împotriva musulmanilor”, a 

adăugat Antonio Guterres
7
.

6 Ibidem. 
7 Пользуясь трудностями, связанными с пан-

демией, террористы и экстремисты 

действуют все активнее. 
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Pandemia COVID-19 a dus la creș-

terea amenințărilor din partea grupărilor 

teroriste precum Statul Islamic și Al-Qaeda 

(ambele interzise în Federația Rusă), 

Afganistan, Irak și Siria, relatează 

Associated Press (AP) cu referire la 

raportul experților ONU. 

Afganistanul rămâne important atât 

pentru IS, cât și pentru Al-Qaeda, iar 

procesul de pace este principala condiție 

pentru suprimarea amenințărilor de la 

ambele grupuri, spun experții într-un raport 

adresat Consiliului de Securitate al ONU. 

Experții estimează reducerea numărului de 

militanți ai IS în Afganistan la 1000 și 

2200; în același timp, Al-Qaeda are între 

200 și 500 de luptători care operează în 11 

provincii ale țării. ONU crede, de 

asemenea, că comandamentul al-Qaeda își 

asociază viitorul cu contacte strânse cu 

mișcarea talibană (interzisă în Federația 

Rusă) și operațiunile sale în țară. 

Afganistanul este și țara „cel mai grav 

afectată de terorism din lume”: în ciuda 

încheierii unui acord de pace între Statele 

Unite și talibani la 29 februarie 2020, au 

murit în țară 2500 de personal de securitate 

și peste 600 de civili. Potrivit experților, 

Irakul și Siria rămân „zona principală” 

pentru IS, deși nu există indicii privind 

posibilitatea confiscării teritoriilor de către 

militanți. ONU crede că până la 10 mii de 

teroriști ai IS continuă să opereze în Irak și 

Siria, iar majoritatea se află pe teritoriul 

irakian, în ciuda operațiunilor forțelor de 

securitate ale acestei țări. În același timp, 

provincia siriană Idlib rămâne un „refugiu 

sigur” pentru teroriști, inclusiv pentru cei 

asociați cu Al-Qaeda. În același timp, 

ONU consideră că amenințarea teroristă 

rămâne relativ scăzută în Europa, în ciuda 

atacurilor anterioare. ONU constată că 

normalizarea relațiilor dintre Israel și o 

serie de țări arabe a fost deja utilizată în 

propaganda teroristă pentru a provoca 

atacuri în regiune. 

https://news.un.org/ru/story/2020/12/1392252 

(accesat 12.03.2021). 

Extremiștii își consolidează pozițiile 

pe continentul african – în Africa de Vest, 

Mozambic, unde provincia Cabo Delgado 

din nordul țării suferă cel mai mult din 

cauza acțiunilor lor. În regiunea Sahel, 

luptătorii IS au suferit pierderi ca urmare a 

operațiunilor de combatere a terorismului, 

dar au reușit să mențină controlul și 

coordonarea unităților lor. Experții au ajuns 

la concluzia că „pandemia a împiedicat 

activitatea forțelor de ordine mai mult decât 

teroriștii”. În același timp, odată cu slăbirea 

restricțiilor epidemiologice, într-o serie de 

regiuni ale lumii, se poate aștepta 

comiterea unor atacuri teroriste planificate 

anterior
8
.

Pandemia COVID-19, cea mai recentă 

problemă a Europei și a lumii întregi, a 

alimentat retorica teroristă și a creat un 

avantaj pentru teroriști, care nu și-au 

încetat operațiunile, aceasta în timp ce 

forțele de securitate au trebuit să se 

conformeze restricțiilor impuse de situațiile 

de urgență și, respectiv, diferitor niveluri de 

alertă. Lupta cu criza generată de pandemie 

și controlul impactului negativ și al 

consecințelor sociale reprezintă primul 

obiectiv al guvernelor; asigurarea nevoilor 

zilnice de trai a devenit o problemă pentru 

mulți oameni, iar rata șomajului a ajuns la 

niveluri alarmante. Se pune întrebarea – 

cum au abordat teroriștii această perioadă 

de criză, iar în ceea ce îi privește pe 

teroriștii ISIS, s-a stabilit faptul că aceștia 

s-au folosit de obligativitatea purtării

măștilor de protecție pentru a se putea

întoarce în Europa, fără a fi detectați. Un

exemplu relevant în acest sens este acela al

arestării celui mai căutat fugar ISIS de

către autoritățile din Marea Britanie –

Abdel-Majed Abdel Bary. Pentru a fi în

măsură să înțelegem profilul său și

pericolul pe care îl reprezintă, trebuie

menționat că acesta a avut legături cu

teroristul britanic din rândul ISIS,

8 В ООН отметили, что пандемия привела к 

росту террористических угроз.  

https://www.interfax.ru/world/749531 (accesat 

12.03.2021). 
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cunoscut sub numele de Jihadi John. S-a 

stabilit faptul că acesta, după ce a ajuns în 

Spania cu o ambarcațiune cu care a plecat 

din Algeria, ar fi rămas nedetectat timp de 

cinci zile, perioadă în care a intenționat să 

comită, în Barcelona, un atac de tipul ”lup 

singuratic”.  

Conform propagandei teroriste, 

actuala pandemie ar fi un dar al lui Allah 

pentru credincioșii adevărați (musulmani) 

și, respectiv, un blestem pentru occidentali 

și necredincioși. Nu există nici o îndoială 

că sunt destui oameni care chiar cred acest 

lucru, respectiv, că virusul ar fi o pedeapsă 

pentru occidentali și un dar pentru 

adevărații credincioși și pentru adepții 

islamului radical. Dacă luăm exemplul 

Afganistanului, unde rata de analfabetism 

este uriașă și accesul la informație este 

foarte redus, pe fondul însușirii propa-

gandei islamismului radical, această situație 

poate conduce la amplificarea fenomenului 

înrolării în rândurile IS-K (Islamic 

State/Statul Islamic Khorasan).  

În timp ce în Europa situația s-a 

îmbunătățit, în Orientul Mijlociu, în 

special în Siria și în Irak, situația este 

alarmantă. ISIS renaște, mai ales în zona 

deșerturilor și de-a lungul frontierei dintre 

cele două state. SUA estimează forța 

grupării teroriste din Irak și din Siria ca 

fiind între 14000 și 18000 de jihadiști. 

Revenirea ISIS este reală și dovedită de 

multiplele atacuri teroriste comise, multe 

dintre ele având efecte mortale. Numai în 

Irak, pe timpul Ramadanului, ISIS a 

revendicat un număr de 260 de atacuri, 

omorând sau rănind 426 de oameni. În 

Siria, celulele teroriste ISIS, începând cu 

luna aprilie 2020, au comis un mare număr 

de atacuri teroriste, ucigând, conform 

rapoartelor oficiale siriene, cel puțin 887 

de luptători, adepți ai regimului Assad. 

Neoficial, se consideră că numărul 

victimelor din rândul forțelor siriene care 

sprijină regimul Assad ar fi dublu. 

Poate ar fi cazul să menționăm faptul 

că anunțul inițial al președintelui Trump, 

cu privire la înfrângerea ISIS, nu a fost pe 

deplin justificat, atâta timp cât este evident 

că ISIS a pierdut bătălia și a dispărut de pe 

harta Orientului Mijlociu. Dar ca ideologie, 

este departe de a fi fost învinsă. Drept 

urmare putem vedea semne clare ale 

renașterii sale, sub forma atacurilor mortale 

asupra unor ținte militare și civile. Trebuie 

făcută o mențiune specială despre luptătorii 

ISIS deținuți în regiunea autonomă 

Kurdistan din Irak, unde s-a încercat 

evadarea în masă, cu scopul de a se alătura 

luptei împotriva autorităților legitime. 

Penitenciarele improvizate în Siria și în Irak 

dețin circa 10000 de oameni, dintre care 

8000 sunt originari din Siria și din Irak, iar 

diferența este reprezentată de cetățeni din 

alte 50 de state și care provin, în special, 

din Belgia, din Marea Britanie, din Franța și 

din Germania, state care refuză să-i accepte 

pe teritoriul lor sau care chiar le-au retras 

cetățenia, cu scopul de a avea certitudinea 

că nu se mai pot întoarce în țară. Conform 

altor surse, numărul total al femeilor și 

copiilor aflați în centre de detenție 

improvizate, localizate în nord-estul Siriei, 

din considerentul că există suspiciuni de a 

avea legături cu ISIS, este de aproximativ 

14.000, aceștia provenind din peste 60 de 

state. La acest număr, se adaugă alți 30000 

de irakieni care locuiesc într-o aripă a 

taberei. În acest context, trebuie să 

reamintim că, în luna octombrie a anului 

2019, sute de luptători ISIS au evadat din 

taberele din nordul Siriei unde au fost 

deținuți. Aceștia se pare că au reușit să se 

ascundă și, ulterior, să se regrupeze în 

zona deșerturilor, aflată la frontiera dintre 

Siria și Irak.  

Din toate elementele expuse anterior, 

având în vedere vacuumul de putere 

existent, ISIS înflorește și se întoarce pe 

câmpul de luptă, fie prin intermediul unor 

state sponsor, fie sub propriul steag, cu 

propria ideologie și comandă. În acest 

context, merită atenție cazul Libiei, unde 

teroriștii și-au găsit loc într-un alt câmp de 

luptă. Conform tuturor evidențelor, vestul 

Libiei a devenit un adăpost sigur pentru 

organizațiile teroriste, aici fiind foarte activă 

organizația AQIM (Al-Qaeda in the Islamic 

Maghreb/Al-Qaeda în Statul Islamic și 

Nr. 1 (3) 2021 



STUDII NAȚIONALE DE SECURITATE. Revistă științifico-practică 

78 

Maghreb). O evaluare a războiului comercial 

SUA ‒ China menționează faptul că ar fi 

existat o înțelegere între SUA și Turcia, care 

a permis prezența unei enclave a teroriștilor 

ISIS, pe posibila rută terestră a proiectului 

strategic chinezesc „Drumul Mătăsii”, care 

traversează Irakul și Siria către Turcia. 

Scopul acestei înțelegeri ar fi acela de a 

bloca proiectul chinezesc de expansiune 

economică. Mai mult decât atât, această 

situație ne arată complexitatea jocurilor 

politico-economice din Orientul Mijlociu. 

Toate acestea se întâmplă în timp ce SUA 

fac eforturi să iasă din Afganistan, fiind 

oarecum forțate să facă o înțelegere cu 

talibanii (una dintre zecile de organizații 

teroriste care operează pe teritoriul 

afghan), care, la rândul lor, au fost de 

acord să promită că niciodată Afganistanul 

nu va mai deveni adăpost și tabără de 

antrenament pentru organizațiile teroriste 

care urmăresc să atace America. SUA vor 

menține un număr redus de militari în 

Orientul Mijlociu (Siria și Irak), circa 500 

de oameni. Retragerea din punctele 

fierbinți ale lumii a militarilor americani 

este o opțiune periculoasă, care poate 

declanșa un lanț de consecințe negative 

pentru securitatea Europei și a lumii.  

Una dintre preocupările serviciilor de 

securitate este aceea privind modalitățile în 

care vor fi comise viitoarele acte teroriste, 

un loc important fiind ocupat de folosirea 

armelor biologice. Pandemia actuală a 

demonstrat că o armă biologică poate fi 

dezvoltată și folosită, în viitorul apropiat, 

chiar de către organizații teroriste, care, 

după cum se știe, au, în rândul lor, oameni 

cu o înaltă pregătire. 

 Conform rapoartelor existente, în 

Europa ar fi aproximativ 1000 de teroriști 

ISIS, inactivi, oricând gata să acționeze 

împotriva regimurilor constituționale și 

democratice din statele în care se află. A 

devenit evident faptul că, în regiunea 

Catalonia, din Spania, regiune populată de 

zeci de mii de cetățeni pakistanezi de sex 

masculin, care nu au acte de identificare și 

care, în mare parte, au intrat ilegal, avem și 

epicentrul pandemiei de COVID-19, iar 

acest aspect se pare că are legătură cu 

atitudinea acestora față de cultura 

europeană. Astfel, este cunoscut faptul că 

aceștia nesocotesc regulile minime de 

protecție, impuse de autorități, acesta fiind 

și un gest de sfidare a autorităților, dar și o 

posibilă manifestare de sprijin față de 

dorința exprimată de ISIS de a recuceri 

fostele teritorii musulmane de care au fost 

deposedați în Peninsula Iberică de către 

creștinii europeni.  

Un important pas în lupta cu 

terorismul, în general, și cu jihadiștii ISIS 

întorși din Orientul Mijlociu, în special, a 

fost făcut de către autoritățile britanice. 

Astfel, toți jihadiștii condamnați nu mai 

sunt eliberați din închisorile britanice în 

baza unei proceduri de rutină, ci, 

dimpotrivă, în urma unei evaluări atente a 

riscurilor pe care aceștia le prezintă pentru 

siguranța publică. De asemenea, de o mare 

importanță este și promulgarea unei legi 

care dă autoritate poliției să aresteze și să 

dețină, pe o perioadă mai mare, toți 

suspecții de terorism. Franța, de asemenea, 

este preocupată de a găsi soluții la problema 

complexă a terorismului.  

Nu se poate trece cu vederea un detaliu 

important, respectiv acela al migrației 

ilegale în Europa, o problemă care trebuie 

luată în considerare cu mare atenție. Astfel, 

conform unor rapoarte care au la bază 

evaluarea Centrului de Cercetări Pew (Pew 

Research Center), situația se prezintă astfel:  

•  în Franța, este estimat faptul că ar fi

existat între 300000 și 400000 de imi-

granți, în anul 2017, în prezent, probabil,

aceștia au depășit cifra de 500000;

• în Marea Britanie, sunt până la 1,2

milioane de imigranți, dintre care un sfert

au intrat ilegal
9
.

Jocul final pentru teroriști este de a 

pedepsi infidelii și nu există nimic care să 

împiedice un simpatizant ISIS sau un 

9 VOICU, C. Terorismul pe timpul pandemiei de 

COVID-19. Evoluții și previziuni. Buletinul 

Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”. 

https:///C:/Users/User/Downloads/912-

Article%20Text-3472-1-1-20201015.pdf (accesat 

12.03.2021). 
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luptător ISIS infectat cu COVID-19 să 

meargă și să infecteze mai multe persoane 

în numele jihadului”, a spus David Otto, 

expert de combatere a terorismului și 

criminalității organizate la Global Risk 

International, pentru Daily Star. „Scopul 

lor nu va fi să-i ucidă pe oameni împotriva 

cărora răspândesc virusul, ci să impună o 

blocare a activității, pentru a slăbi și 

pedepsi economiile țărilor occidentale care 

ar trebui să trateze aceste persoane 

infectate”, a explicat Otto. ”Teroriștii caută 

modalități de a transforma această 

pandemie într-o oportunitate”. Deși multe 

organizații teroriste au devenit inactive în 

timpul pandemiei, expertul avertizează că 

ar putea încă să explodeze comploturi 

jihadiste. Analiștii în materie de securitate 

presupun că o recesiune globală ar putea 

ajuta ISIS să recruteze noi membri. 

Raportul ONU arată că „impactul 

pandemiei asupra terorismului a variat 

între zonele de conflict și zonele non-

conflictuale și între amenințările pe termen 

scurt și lung. Grupurile folosesc focarul 

pentru a promova propaganda și strângerea 

de fonduri și, în unele regiuni, încearcă să 

profite de percepția că atenția forțelor de 

securitate este redusă în altă parte”
10

.

După cum a scris The Sunday Times, 

din cauza pandemiei, militanții grupului 

terorist Statul Islamic au primit interdicția 

de a vizita Occidentul din partea 

conducerii lor. Cu toate acestea, atâta timp 

cât teroriștii nu ating țările occidentale, ei 

continuă să funcționeze în alte state. 

Creșterea activității se produce în special 

în Orientul Mijlociu și Africa, dar 

afectează și Asia Centrală și de Sud-Est. 

Acest lucru se datorează parțial și 

coronavirusului, și anume faptului că 

Occidentul este forțat să se concentreze 

asupra combaterii epidemiei și să 

umbrească lupta împotriva terorismului. 

10 ANTON, C. Avertizare șocantă. Teroriștii ISIS ar 

putea transforma Covid-19 într-o armă. 

https://stirileprotv.ro/stiri/international/avertizare-

socanta-teroristii-isis-ar-putea-transforma-covid-

19-intr-o-arma.html (accesat 12.03.2021). 

Misiunile coaliției internaționale 

antiteroriste sunt suspendate în Irak. 

Trupele străine au început să părăsească 

teritoriul irakian în februarie. Această 

decizie a fost asociată cu conflictul dintre 

Washington și Teheran – armata SUA l-a 

eliminat pe generalul iranian Qasem 

Soleimani pe aeroportul din Baghdad, ceea 

ce a provocat o reacție negativă din partea 

guvernului irakian. La sfârșitul lunii 

martie, instructori din principalele țări 

europene au părăsit țara, NATO și-a 

suspendat misiunile de sprijin, iar coaliția 

americană și-a transferat o parte din bazele 

sale militare în Irak, lăsându-și forțele doar 

în cele mai protejate locuri. În ceea ce 

privește contingentul SUA, aceste măsuri 

au fost dictate de protecția trupelor 

împotriva unui atac din Iran, scrie Politico.  

Situația teroristă se înrăutățește și în 

Siria, unde provincia Idlib este încă parțial 

sub controlul militanților. Rusia ajută 

guvernul sirian să lupte împotriva 

teroriștilor, nedepășind Damascul pe fondul 

pandemiei. Cu toate acestea, militarii turci 

sunt implicați și în Idlib, care au făcut 

anumite ajustări la misiunile lor. Mai mulți 

soldați turci din Siria au contractat 

coronavirusul, potrivit SANA, ducând la 

suspendarea mai multor sarcini în regiune. 

Ankara a crescut urgent numărul 

personalului medical din zona de război, 

dar numărul real de cazuri este încă 

necunoscut. De asemenea, nu există date 

privind numărul personalului militar izolat 

după contactul cu infectați. 

Acest lucru va face, probabil, ajustări 

la controlul Turciei asupra militanților din 

provincie. Numai în aprilie, mass-media 

locală a raportat mai multe raiduri teroriste 

asupra așezărilor pașnice din Siria, precum 

și intensificarea atacurilor asupra pozițiilor 

armatei siriene. 

Probleme apar și cu închisorile în care 

sunt ținuți militanții. Potrivit The New 

York Times, numărul de cazuri de 

coronavirus crește rapid în Siria, deși 

autoritățile raportează doar 19 cazuri de 

infecție și două decese. Cea mai dificilă și 

potențial explozivă situație pentru 
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răspândirea coronavirusului se dezvoltă în 

Trans-Eufratul sirian și în zona din jurul 

orașului Tanf. În aceste teritorii există cele 

mai problematice centre de infecție 

potențial masivă, și anume închisorile 

supraaglomerate, care conțin peste 10 mii 

de prizonieri ai ISIS, tabere pentru persoane 

strămutate, doar într-una dintre ele – Al-

Haul – rămân aproximativ 67 de mii de 

oameni. Acești factori, ca și în Irak, 

împiedică parțial eforturile de combatere a 

teroriștilor și beneficiază, de fapt, militanții. 

O situație similară se dezvoltă în 

Africa, unde Franța face ajustări la 

operațiunea sa „Barkhan” împotriva 

teroriștilor asociați cu Al-Qaeda și militanții 

loiali IS. Italia este forțată să-și suspende 

participarea la lupta împotriva pirateriei în 

Somalia. Pericolul crește în Asia de Sud-

Est, unde mulți militanți au mers, după 

înfrângerea Statului Islamic, în Siria. Se 

observă o creștere a activității organizațiilor 

extremiste din regiune. IS anunță includerea 

teritoriului Indoneziei, Malaysiei, 

Singapore, Filipine și o parte a Thailandei 

în „califatul” său. 

Teroriștii folosesc timpul obținut „cu 

beneficii”, scrie Politico, în același Irak, 

militanții au cvadruplat numărul atacurilor 

cu mortiere și rachete. Fără operațiuni 

antiteroriste active, teroriștii pot câștiga 

treptat controlul asupra așezărilor mici de 

pe teritoriul irakian, analiștii publicației 

sunt siguri, și ulterior vor încerca din nou să 

cucerească cea mai mare parte a Irakului. 

Pandemia a ieșit în evidență și nu se acordă 

suficientă atenție activităților teroriștilor, 

care joacă parțial un plus pentru militanți. 

În astfel de condiții, este posibil ca teroriștii 

din Statul Islamic să încerce să-și 

restabilească prezența în Siria.  

Probabil că retrogradarea luptei 

împotriva terorismului poate îmbunătăți 

cooperarea între diferite grupuri și, în 

general, extinde interacțiunea. În special, o 

amenințare similară există în Thailanda, 

unde radicalii locali nu au jurat credință 

Statului Islamic, ci au participat activ la 

bătăliile din Siria
11

.

Dan Smith, directorul Institutului de 

Cercetare a Păcii din Stockholm (SIPRI), 

consideră că pe fondul pandemiei de 

coronavirus SARS-CoV-2 va avea loc o 

creștere a terorismului – lucru valabil 

pentru Irak și Siria. De asemenea, conform 

poziției lui Smith, conflictul din Yemen nu 

poate decât să se înrăutățească, în timp ce 

în Afganistan ar trebui să se aștepte la 

consolidarea mișcării talibane islamice 

radicale. Potrivit lui Smith, o nouă 

escaladare a tensiunilor este posibilă în 

Cornul Africii și în Sahara de Vest, de 

exemplu în Nigeria sau Mali, deoarece 

răspândirea infecției cu coronavirus a slăbit 

mult infrastructura publică și oamenii nu 

primesc sprijinul necesar
12

.

„De la izbucnirea pandemiei și slăbirea 

forțelor de securitate din întreaga lume, IS a 

continuat să desfășoare operațiuni în 

Afganistan, Africa de Vest, Africa Centrală, 

Sahel, Egipt și Yemen”, a spus Rita Katz, 

directorul SITE Intelligence Group, care 

monitorizează organizațiile jihadiste și 

ultranaționaliste. „ISIS a folosit în mod 

deliberat pandemia pentru a ataca Irakul, 

Maldivele și Filipine”, adaugă expertul. 

În martie 2020, când majoritatea țărilor 

din UE abia începeau să se pună în 

carantină, militanții IS din buletinul 

săptămânal Al-Naba și-au chemat susțină-

torii să lovească Occidentul. Teroriștii au 

numit pandemia un moment oportun 

pentru o astfel de acțiune, deoarece guver-

nele occidentale s-au angajat pe deplin în 

11 ПОПЛАВСКИЙ, А. Эффект пандемии: как 

коронавирус помогает террористам. 

https://www.gazeta.ru/army/2020/04/11/13044979

.shtml (accesat 12.03.2021). 
12 Эксперты опасаются усиления терроризма 

из-за коронавируса.  

https://www.dw.com/ru/%D1%8D%D0%BA%D

1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D

1%8B-

%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%B

0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F-

%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B

5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%B0/a-53400489 

(accesat 12.03.2021). 
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lupta împotriva virusului. „IS a început să 

folosească tema COVID-19 ca propa-

gandă, ridicând virusul ca o pedeapsă 

divină pentru Occident”, a explicat Josh 

Lipovski, cercetător în cadrul proiectului 

de combatere a extremismului (CEP). La 

început, IS și-a chemat susținătorii să evite 

zonele de contaminare, dar apoi și-au dat 

seama că ar putea beneficia de frica 

cauzată de pandemie. În același timp, 

teroriștii din Al-Qaeda și-au început 

campania. Militanții au emis un manifest 

de șase pagini în limba engleză, în care au 

vorbit despre hegemonia economică a 

SUA în prăbușire, despre „pedeapsa pentru 

Occident” și au legat pandemia de 

„pedeapsa puterilor superioare”. Un raport 

al Institutului de Cercetări din Orientul 

Mijlociu (MEMRI) a declarat că experții 

au văzut în ultima perioadă o creștere a 

activității pe internet a mișcărilor radicale. 

Aceasta include apariția diferitor conturi 

pe Facebook, lansarea de noi media 

subterane și activarea canalelor Telegram 

care operează deja. 

Este posibil ca agitația și chemările 

militanților să atace Occidentul să fi ajuns 

parțial la „publicul țintă”. Deci, pe 15 

aprilie, poliția germană a arestat în vestul 

Renaniei de Nord-Westfalia patru membri 

suspectați ai IS, care, potrivit autorităților, 

planificau un atac asupra instalațiilor 

militare americane din țară.  

Tot în aprilie, autoritățile franceze 

responsabile de combaterea terorismului 

au lansat o anchetă după ce sudanezul 

Abdullah Ahmad-Osman, în vârstă de 33 

de ani, a înjunghiat trecătorii în centrul 

orașului Romans-sur-Isère. Drept urmare, 

două persoane au fost ucise și alte cinci au 

fost rănite. La începutul lunii mai, poliția 

din Barcelona a arestat un bărbat marocan 

care, potrivit The Mirror, se pregătea să 

efectueze un atac. Înainte de aceasta, 

ofițerii de aplicare a legii spanioli au reușit 

să rețină unul dintre cei mai căutați 

teroriști din Europa, fostul rapper britanic 

Abdel-Majid Abdel Bari, aflat în zona de 

conflict sirio-irakiană de câțiva ani. 

Potrivit El Periodico, în ultimele luni, 

agențiile spaniole de aplicare a legii au 

intensificat lupta împotriva terorismului și 

au efectuat deja șase operațiuni pentru 

capturarea membrilor IS, în urma cărora au 

reușit să rețină 13 persoane. Cea mai 

recentă operațiune de acest gen a fost 

dezvăluirea, pe 8 iulie 2020, a unei rețele 

de recrutori IS în orașul Badalona din 

provincia Barcelona. 

În același timp, pandemia are și un 

efect invers asupra activității elementelor 

radicale. Acestea sunt la fel de vulnerabile 

la virus ca toți ceilalți. Există controale 

stricte la frontieră în întreaga lume și multe 

state își păstrează încă frontierele închise. 

Acest lucru face dificilă deplasarea 

radicalilor în întreaga lume și implicarea în 

contrabandă. Sechestrul celui mai mare lot 

de droguri din Italia este o ilustrare a acestui 

fapt. Autoritățile pun, de asemenea, un 

accent sporit pe urmărirea contactelor 

pacienților prin aplicații, sisteme de 

recunoaștere facială și camere de securitate. 

În astfel de condiții, teroriștilor le este mai 

dificil să se pregătească pentru acțiuni și să 

rămână neobservați. Principalele amenințări 

rămân în țările mai puțin bogate, unde 

teroriștii controlează zone întregi, dar chiar 

și acolo riscă să se confrunte cu nemul-

țumirea populației locale din cauza crizei 

alimentare și economice, precum și din 

cauza provocărilor pentru sănătate. Princi-

pala provocare pentru guvernele moderne 

este să nu declanșeze problemele cauzate de 

pandemie, pentru ca acestea să nu devină 

teren fertil pentru răspândirea de noi 

germeni de instabilitate globală
13

 .

Dimesiunea economică 

În discursul său, secretarul general a 

menționat, de asemenea, că pandemia a 

generat răsturnări sociale și economice 

care pot duce la radicalizarea oamenilor 

disperați, în special a tinerilor, și îi pot 

împinge spre extremism și criminalitate. 

13 БЕЛЯЕВ, Д. Терроризм в эпоху пандемии. Как 

коронавирус повлиял на безопасность в мире? 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/8926009 (accesat 12.03.2021). 
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Acest lucru este valabil mai ales pentru 

țările în curs de dezvoltare, care au fost cel 

mai puternic afectate de șocurile asociate 

cu coronavirusul
14

. Recesiunea economică

cauzată de pandemie și eșecul unor 

guverne de a oferi asistență celor care au 

nevoie au dus la grave tensiuni politice în 

diferite părți ale lumii. Oamenii care nu au 

primit ajutor de la autorități și sunt 

dezamăgiți de statele lor devin ținte ușoare 

pentru recrutarea teroriștilor
15

.

Efectele economice ale COVID-19 

provoacă cea mai profundă recesiune din 

ultimele opt decenii și amenință să 

împingă zeci de milioane de oameni din 

întreaga lume în sărăcie. Deși este încă 

imposibil să se stabilească exact totalitatea 

acestui impact, se poate prezice că 

pierderea locurilor de muncă, recesiunea și 

lipsa orizonturilor personale, familiale și 

profesionale, vor contribui la creșterea 

tulburărilor sociale și a tulburărilor în 

multe țări din întreaga lume. Instabilitatea 

și dificultățile socio-economice pot motiva 

procesele de radicalizare și pot facilita 

procesul de recrutare de către grupuri 

teroriste de diferite tipuri, fie de inspirație 

religioasă, fie de orientare politică. 

În unele țări ale lumii, COVID-19 a 

exacerbat situațiile socio-economice 

negative și va crea noi pachete de sărăcie. 

În cazul Africii subsahariene, această 

deteriorare socială și economică, împreună 

cu presiunea demografică, vor motiva o 

creștere a două fenomene deja existente: 

pe de o parte, un grad mai mare de sprijin 

și înscriere în grupurile teroriste, în special 

în Sahel din Africa de Vest și din Africa de 

Vest; pe de altă parte, o creștere a 

emigrației către Europa. Criza economică 

produsă de pandemie va afecta și bugetele 

fiecărui stat, scăzând, probabil, elementele 

dedicate prevenirii și combaterii 

terorismului, precum și a celor destinate 

14 БЕЛЯЕВ, Д. Терроризм в эпоху пандемии. Как 

коронавирус повлиял на безопасность в мире? 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-

panorama/8926009 (accesat 12.03.2021). 
15 Ibidem. 

proiectelor de formare și cooperare 

internațională. Aceste reduceri bugetare 

vor afecta, de asemenea, misiunile militare 

și de poliție din țările afectate de terorism, 

precum și proiectele de cooperare și 

dezvoltare ce urmăresc să schimbe 

circumstanțele care cauzează radicalizarea 

și violența.  

Pe de altă parte, așa cum s-a întâmplat 

în zone de conflict și în situații de urgență 

umanitară anterioare, vor exista 

organizații, politice sau religioase, dedicate 

abordării efectelor și consecințelor 

COVID-19. Unele dintre aceste organizații 

pot fi folosite și ca „acoperiri” pentru 

activitățile de finanțare ale grupurilor 

extremiste și pentru răspândirea și 

difuzarea ideii, poziției și doctrinelor 

radicale. Generarea de noi conflicte armate 

în unele zone ale lumii ar putea provoca, 

de asemenea, deplasarea combatanților 

străini către zone de confruntare pentru a-

și apăra coreligionarii respectivi
16

.

Din cauza COVID-19, oamenii își 

pierd locul de muncă, iar copiii și 

adolescenții sunt privați de oportunitatea 

de a studia. Cele mai nevoiașe grupuri ale 

populației rămân fără sprijinul guvernului. 

Oamenii își pierd încrederea în guverne, 

iar societatea este împărțită. Sub pretextul 

combaterii pandemiei, autoritățile introduc 

măsuri de urgență care limitează drepturile 

oamenilor și fac imposibilă funcționarea 

organizațiilor neguvernamentale. În plus, 

în multe țări, autoritățile continuă să 

folosească legile antiteroriste pentru a 

suprima disidența
17

.

Dimensiunea socio-culturală 

În situația actuală, populația țărilor 

occidentale petrece mult mai mult timp 

acasă. Există o îngrijorare tot mai mare cu 

privire la izolare și sănătatea mintală, în 

special pentru cei care trăiesc singuri. 

Pentru acele persoane, tensiunile și 

16 ANTÚNEZ, J. C. Op. cit. 
17 Пользуясь трудностями, связанными с панде-

мией, террористы и экстремисты 

действуют все активнее. 

https://news.un.org/ru/story/2020/12/1392252 

(accesat 12.03.2021). 
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conflictele familiale sau interpersonale pot 

fi, de asemenea, considerate ca elemente 

care cresc nivelul de stres. În plus, mulți 

oameni și-au pierdut locurile de muncă, au 

fost separați temporar de aceasta sau și-au 

întrerupt educația și formarea academică. 

Această întrerupere a muncii sau a carierei 

educaționale poate duce la dificultăți 

financiare, frustrare sau plictiseală, cres-

când vulnerabilitatea la radicalizare și riscul 

implicării în activități violente sau teroriste. 

Pe latura pozitivă, trebuie menționat faptul 

că izolarea socială sau închiderea în mediul 

familial reduce riscul de a intra în contact 

fizic cu elemente radicale și crește, în multe 

cazuri, expunerea la influențe pozitive ale 

familiei. Creșterea emigrației poate motiva, 

pe lângă numeroase probleme și preocupări 

legate de securitate, o creștere a senti-

mentelor xenofobe și islamofobe în unele 

sectoare ale societăților europene. Aceste 

sentimente vor fi stimulate de situația 

economică dificilă și încurajate de unele 

partide politice ultranaționaliste și ex-

clusive. Diseminarea farselor, informațiilor 

xenofobe și conspirative și lipsa de încre-

dere în mass-media tradiționale vor com-

plica situația.  

Creșterea xenofobiei poate fi 

importantă în inițierea și dezvoltarea multor 

procese de radicalizare religioasă în 

Europa, în special în rândul musulmanilor, 

convertiți sau emigranților din a doua sau a 

treia generație, bărbați și femei, care suferă 

o criză de identitate, prin faptul că nu se

identifică cu societatea în care s-au născut

și au crescut, nici cu cea din care au venit

părinții și bunicii. Motivațiile și motivele

fiecărui individ pentru a îmbrățișa

radicalizarea și terorismul variază în

funcție de fiecare individ, fiecare comu-

nitate și fiecare zonă geografică. Unii,

majoritatea locuitori din țările din Africa

de Nord sau din Orientul Mijlociu, caută

să-și îmbunătățească situația socio-

economică și să răstoarne regimul politic

în vigoare. Alții, în principal cetățeni ai

țărilor occidentale, fac acest lucru din

motive culturale și identitare. Efectele

COVID-19 pot crește ambele fenomene.

În timpul carantinei, multe școli și 

universități au fost închise și sute de 

milioane de copii și adolescenți nu au 

putut continua studiile, deoarece nu au 

posibilitatea de a studia de la distanță. 

Tinerii se confruntă deja cu a doua 

recesiune globală din viața lor, sunt 

dezamăgiți de politicieni și lideri mondiali, 

iar extremiștii profită de acest lucru, 

atrăgând tineri care și-au pierdut credința 

în viitor. Guterres a atras, de asemenea, 

atenția participanților la întâlnire asupra 

creșterii neo-nazismului, rasismului și 

xenofobiei, care, pe fondul unei pandemii 

și a protestelor sociale, duc la o polarizare 

și mai mare a societății. El a subliniat că 

lumea trebuie să dea dovadă acum „unitate 

și solidaritate”
18

 .

Grupuri radicale de inspirație politică 

sau religioasă diferite s-au lansat în lumea 

virtuală pentru a profita de frustrarea, frica, 

anxietatea, furia și înverșunarea multor 

cetățeni. Acești oameni au fost conduși, 

prin izolare, închidere, instrucțiuni și alte 

măsuri care reduc mobilitatea și relațiile 

sociale, pentru a crește timpul petrecut 

navigând și interacționând pe internet, 

crescând riscul de recrutare și radicalizare 

virtuală. La fel, lipsa tot mai mare de 

speranță și credibilitatea mijloacelor de 

comunicare tradiționale, percepute ca 

manipulatoare și în slujba puterii politice 

și economice stabilite, au făcut ca unele 

sectoare ale populației să recurgă la 

forumuri și să discute pe internet pentru a 

accesa surse alternative.  

Diferite grupuri exploatează pandemia 

ca un nou motiv sau o nouă justificare 

pentru utilizarea violenței împotriva 

guvernului sau împotriva unor sectoare ale 

populației, fie din cauza rasei, religiei, 

ideilor politice sau orientării sexuale. 

Pentru aceasta, ei au folosit din ce în ce 

mai mult narațiunile care justifică acțiunile 

18 Глава ООН: пандемия COVID-19 может 

привести к активизации террористической 

деятельности. 

https://news.un.org/ru/story/2020/09/1385002 

(accesat 12.03.2021). 
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lor și pozițiile lor politice sau religioase, în 

special cele care includ elemente de 

nemulțumire și răzbunare și care dau vina 

pe inamicii lor pentru originea și 

gestionarea defectuoasă a pandemiei.  

De exemplu, mișcările tradiționale 

care apără o versiune literală, ultracon-

servatoare și violentă a islamului asigură 

că „Occidentul creștin este scufundat într-o 

campanie de supunere a islamului și a 

musulmanilor, cu colaborare și în colabo-

rare cu evreii și sionismul internațional”. 

Pe de altă parte, extrema dreaptă, în multe 

țări, susține că „evreii, chinezii, oamenii de 

culoare, minoritățile sexuale, guvernele și 

miliardarii care îi susțin, încearcă să 

exploateze și să lipsească populația albă 

ariană de libertatea lor.  

Dimensiunea informațională  

Grupurile extremiste folosesc rețelele 

de socializare pentru a răspândi teoriile 

conspirației și dezinformarea despre virus, 

extinzându-și rețelele prin exploatarea 

algoritmilor care identifică potențiali 

adepți printre cei care au „plăcut” sau au 

distribuit unul dintre „memele” lor. Creș-

terea exponențială a informațiilor de acest 

tip, pe care individul le primește, le va 

spori lipsa de încredere și opoziția față de 

sistemul politic actual, facilitând procesele 

de radicalizare care pot duce la violență și 

terorism. Cu toate acestea, până în prezent 

nu există dovezi că radicalizarea și 

recrutarea teroristă de către grupuri de 

inspirație religioasă au crescut în timpul 

pandemiei. 

În domeniul informațional, trebuie 

remarcat, de asemenea, că interesul colosal 

al mass-media cauzat de COVID-19 a 

deviat atenția publicului de la alte proble-

me, inclusiv terorismul. Într-o situație în 

care viața a sute de oameni se pierde în 

fiecare zi, organizațiile și grupurile 

teroriste, pentru a câștiga atenția presei și a 

opiniei publice, ar fi forțate să întreprindă 

acțiuni deosebit de sângeroase. Teroriștii 

își pot modifica, de asemenea, tactica și 

procedurile și ar putea folosi transmisia 

COVID-19 ca o formă rudimentară de 

armă biologică, ca o modalitate de a spori 

impactul acțiunilor lor
19

.

Lupta împotriva propagandei teroriste 

desfășurate online este o problemă cu 

istorie veche. Propaganda teroristă vizează 

recrutarea de noi adepți și, nu în cele din 

urmă, incitarea la acțiuni de genul ”lup 

singuratic” împotriva unor ținte așa-zis 

legitime (forțele de securitate, militari, 

angajați ai instituțiilor internaționale etc.). 

Rețelele de socializare, ca și mass-media, 

joacă un rol esențial în informarea în timp 

real și în coordonarea grupărilor teroriste și 

a activităților acestora. 

În ciuda regulilor UE, care interzic 

propaganda teroristă, rețelele de socializare 

au vulnerabilități care permit desfășurarea 

de activități periculoase pentru ordinea 

publică. Mass-media, indirect și fără a avea 

intenția de a o face, sprijină propaganda 

teroristă prin aceea că ține pe prima pagină 

numele, fotografiile, declarațiile și alte 

detalii interesante ale teroriștilor și 

crimelor lor, pornind de la regula 

cunoscută că „știrile rele sunt știri bune”, 

pentru că se vând ușor și fac audiență. 

Rețelele de socializare permit adesea ori, 

mai bine zis, în cea mai mare parte a 

timpului, diseminarea materialelor video 

de propagandă, care incită la ură și la acte 

violente, având cuvinte de laudă pentru 

actele comise individual și considerate 

(fără a avea vreo probă) ca aparținând unor 

membri ai ISIS sau unor simpatizanți ai 

acestora. Pe de altă parte, ne putem întreba 

cu privire la natura așteptărilor pe care le 

are comunitatea internațională, atunci când 

Facebook, un jucător major pe piața 

rețelelor de socializare, a ales, pentru 

echipa de supervizare, o persoană ca 

Tawakkol Karman, care este cunoscută ca 

fiind o figură importantă a filialei yemenite 

a Fraților Musulmani (Muslim Brothe-

rhood) ‒ Partidul Islah al Yemenului 

(Yemen’s Islah Party). Un număr de 

materiale video care aparțin organizației 

ISIS Amaq News Videos au fost 

diseminate pe câteva rețele de socializare, 

19 ANTÚNEZ, J. C. Op. cit. 
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după cum urmează: Telegram, 

RocketChat, Hoop și pe cel puțin 10 

website-uri: Amazon Drive, File. Fm, 

Streamable, Top4top, Dropbox, Mediafire, 

Microsoft One Drive, Internet Archive, 

Mega.Nz, ys later, Mediafire, Internet 

Archive și Ok.Ru. Grupul de tehnologie 

pro-ISIS Electronic Horizons Foundation 

(EHF) a lansat o revistă online, dedicată 

securității informației pe internet pentru 

utilizatorii săi, care vizează telefoanele 

inteligente, sistemele de operare Android 

și iOS, practicile pentru asigurarea 

securității Internetului, folosind Tor și 

VPN pentru operarea adreselor de IP și 

metode pentru asigurarea intimității 

utilizatorului, atunci când folosește 

website-urile rețelelor de socializare.  

Pe perioada pandemiei actuale de 

coronavirus, organizații teroriste, precum 

Frăția Musulmană și ISIS, au folosit 

avantajul creat de consemnarea la 

domiciliu a cetățenilor, pentru a disemina 

ideologia sa, cu intenția de a recruta noi 

adepți și de a-și reconstrui rețelele. 

Aplicația Euro Fatwa, care a fost creată de 

Consiliul Europei pentru Fatwa și 

Cercetare, cu sediul în Dublin, a fost 

descrisă de către oficialii europeni ai 

serviciilor de securitate ca fiind o aplicație 

periculoasă, a cărei creare a urmărit ca să 

devină un instrument al Fraților Musul-

mani, pentru radicalizare. Marea Britanie a 

tras deja alarma, pentru serviciile de 

informații, cu privire la o potențială 

explozie a numărului de atacuri în viitorul 

apropiat
20

.

Recrutarea prin intermediul unor 

aplicații speciale este, în mod cert, un 

episod alarmant al evoluției fenomenului 

terorist. Atacurile cibernetice asupra 

infrastructurii critice s-au dovedit, recent, 

ca fiind o variantă la atacurile teroriste 

tradiționale. Astfel, în Israel, instalațiile 

folosite pentru asigurarea apei potabile 

20 ПОПЛАВСКИЙ, А. Эффект пандемии: как 

коронавирус помогает террористам.  

https://www.gazeta.ru/army/2020/04/11/13044979

.shtml (accesat 12.03.2021). 

populației au fost ținta unui atac cibernetic, 

care viza creșterea la un nivel letal a 

conținutului de substanțe chimice din apă.  

Furtul de identitate face parte, de 

asemenea, dintre recomandările liderilor 

teroriștilor și are ca scop asigurarea unei 

noi identități foștilor jihadiști din Orientul 

Mijlociu, care doresc să se reîntoarcă în 

Europa, așa cum s-a întâmplat, recent, în 

Spania. Angajarea și trimiterea foștilor 

luptători ISIS din Orientul Mijlociu în alte 

părți ale globului unde există lupte armate 

ar putea fi un nou episod din categoria 

terorismului sponsorizat de entități statale. 

Distrugerea culturilor prin incendierea lor 

pe câmpuri, chiar înainte de recoltare, așa 

cum s-a petrecut în Irak, poate să fie 

folosită și în cazul pădurilor și resurselor 

naturale (gaz, petrol) sau magistralelor de 

transport. Conform unui raport legat de 

existența unor întâlniri live pe rețeaua de 

socializare Facebook, organizate de ISIS, 

„este o chestiune de timp până când aceste 

rețele preexistente sofisticate vor folosi 

avantajul experienței dobândite de 

operativii ISIS, pentru a comite atacuri 

teroriste în SUA”
21

.

Restricțiile de călătorie, la nivel 

național și internațional, precum și 

controlul sporit și securitatea în porturi, 

stații, aeroporturi și la frontier, complică 

circulația elementelor teroriste, care ar 

putea începe să utilizeze mijloace 

alternative, cum ar fi rețelele de imigrație 

ilegale, pentru a călători între diferite țări 

și să se miște mai târziu în interiorul lor.  

Concluzii 

Studiul realizat arată un șir de efecte 

motivate de COVID-19 care vor afecta 

multidimensional viitorul extremismului și 

terorismului, atât la nivel local, cât și 

internațional. Actualmente este necesar să 

se revizuiască protecția infrastructurilor în 

timpul pandemiei, cum ar fi spitalele și 

21 VOICU, C. Terorismul pe timpul pandemiei de 

COVID-19. Evoluții și previziuni. Buletinul 

Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” 

file:///C:/Users/User/Downloads/912-

Article%20Text-3472-1-1-20201015.pdf (accesat 

12.03.2021). 
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supermarketurile, precum și să se dezvolte 

capacități pentru a face față utilizării 

posibile a COVID-19 ca armă teroristă. 

Împreună cu măsuri de natură polițienească, 

juridică, legislativă și judiciară, o mai mare 

incluziune socială și economică și o 

reducere a inegalităților vor reduce izolarea 

unor categorii ale populației.  

Guvernele și instituțiile trebuie să își 

continue eforturile de promovare a colabo-

rării internaționale, sprijinind programe de  

instruire și formare și desfășurând elemente 

de poliție și militare în acele țări în care 

există organizații și mișcări teroriste, la 

cererea autorităților. Sistemele de control, 

inspecție și reglementare a fluxurilor 

economice trebuie, de asemenea, dezvoltate 

și consolidate pentru a evita finanțarea 

grupurilor extremiste, precum și pentru a 

consolida planurile de dezvoltare economică 

în aceste zone ale planetei. 
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În acest articol autorul și-a propus să vină cu unele recomandări privind sporirea 

eficienţei activităţii de prevenire şi investigare a migraţiei ilegale în Republica Moldova. Astfel, 

am analizat o gamă largă a practicii Uniunii Europene în contracararea acestui flagel prin 

prisma implementării atât la nivel legislativ, cât şi la nivel tehnic, a metodelor şi mijloacelor 

tehnice moderne din dotarea ţărilor membre. De asemenea, ne-am referit la o perspectivă de 

ansamblu privind evoluţiile în domeniul protecţiei internaţionale la nivel european şi la nivelul 

sistemelor de azil naţionale. Totodată, am scos în evidenţă esenţa şi importanţa necesităţii 

implementării şi utilizării sistemului EURODAC în Republica Moldova.  

Cuvinte-cheie: azil, imigrare, migraţie, EURODAC, AFIS. 

EURODAC - AN ESSENTIAL TOOL IN COMBATING ILLEGAL MIGRATION 

In this article the author comes up with some recommendations regarding the increase 

of the efficiency of the activity related to the prevention and investigation of illegal migration 

in the Republic of Moldova. So, we have analyzed a wide range of European Union practices 

in counteracting this scourge through the implementation of both the legislative and the 

technical level of the modern methods and means of equipping the member countries. We 

also referred to an overview of developments in the field of international protection at 

European level and at the level of national asylum systems. At the same time, we have 

highlighted the essence and importance of the need to implement and use the EURODAC 

system in the Republic of Moldova. 

Keywords: asylum, immigration, migration, EURODAC, AFIS. 

EURODAC - OUTIL INDISPENSABLE POUR LUTTER CONTRE 

LA MIGRATION ILLÉGALE 

Dans cet article, l'auteur vise à proposer quelques recommandations sur 

l'augmentation de l'efficacité de l'activité de prévention et d'enquête sur la migration illégale 

en République de Moldova. Ainsi, nous avons analysé un large éventail de pratiques de 

l'Union européenne pour lutter contre ce fléau en termes de mise en œuvre tant au niveau 

législatif que technique, des méthodes modernes et des moyens techniques dans la dotation 
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des pays membres. Nous avons également évoqué un aperçu des développements dans le 

domaine de la protection internationale au niveau européen et au niveau des systèmes d'asile 

nationaux. Dans le même temps, nous avons souligné l'essence et l'importance de la nécessité 

de mettre en œuvre et d'utiliser le système EURODAC en République de Moldavie. 

Mots clés: Asile, immigration, migration, EURODAC, AFIS. 

EURODAC - НЕОБХОДИМЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БОРЬБЫ С 

НЕЗАКОННОЙ МИГРАЦИЕЙ 

В данной статье автор ставит своей целью дать некоторые рекомендации по 

повышению эффективности деятельности по предотвращению и расследованию 

незаконной миграции в Республике Молдова. Таким образом, мы проанализировали 

широкий спектр практики Европейского Союза по противодействию этому бедствию 

с точки зрения внедрения как на законодательном, так и на техническом уровне 

современных методов и технических средств оснащения стран-членов. Мы также 

сослались на обзор событий в области международной защиты на европейском 

уровне и на уровне национальных систем политического убежища. В то же время мы 

подчеркнули суть и важность необходимости внедрения и использования системы 

EURODAC в Республике Молдова. 

Ключевые слова: убежище, иммиграция, миграция, EURODAC, AFIS. 

Introducere 

Migraţia este o componentă importantă 

a unui stat de drept și un proces natural de 

funcţionare şi dezvoltare a societăţii umane. 

În procesul migraţiilor au loc interacţiuni 

între oameni de diferite etnii, de diferite 

culturi şi limbi.  

Cu ajutorul migraţiilor, statele lumii 

deseori îşi soluţionează problemele social-

economice, tehnico-ştiinţifice, demografice. 

Însă nu e secret că migraţiile în masă pot 

aduce şi aduc la acutizarea diferitor 

probleme politice, social-economice, la 

tensionarea relaţiilor interetnice, înrăută-

ţirea situaţiei demografice, criminogene, 

social-psihologice, medico-sanitare, la 

apariţia conflictelor sociale, la alte 

consecinţe negative în interiorul ţării, pun 

în pericol securitatea naţională a statului. 

De aceea, este firească tendinţa diferitor 

state de a regla procesele migraţioniste, de a 

promova o politică bine chibzuită, 

îndreptată spre obţinerea unor avantaje 

maximale şi minimizarea consecinţelor 

negative ale strămutărilor în masă ale 

populaţiei. Este clar că pentru aceasta e 

necesar de cunoscut situaţia migratorie 

reală în ţară, de posedat informaţii adecvate 

despre caracterul, tendinţele, formele şi 

fluxurile acestor procese. 

Republica Moldova ocupă locul 

unsprezece în lume la capitolul emigrare. 

Două treimi din persoanele care au plecat 

sunt din zone rurale și sunt preponderent 

tineri. Republica Moldova nu este unicul 

stat care se confruntă cu asemenea 

provocări. Mai multe ţări din regiune, dar şi 

din întreaga lume, se luptă cu rate înalte ale 

migraţiei. 

Metode aplicate şi materiale utilizate 

Studiul realizat se bazează pe o 

diversitate de materiale doctrinare, cât şi 

date statistice ale Republicii Moldova şi ale 

ţărilor din Uniunea Europeană. Evident că 

pentru obţinerea unor rezultate scontate în 

acest domeniu, ne-am focalizat tradiţional 

pe metode clasice de cercetare ştiinţifică: 

analiză comparativă, logică, deducţie, 

inducţie şi, evident, neignorând metoda 

analizei de conţinut. 

Rezultatele obţinute în discuţii  

Avansarea tehnologiilor şi implemen-

tarea lor în viaţa cotidiană au stimulat mult 

organele de drept în lupta cu diverse 

delicte. Uniunea Europeană şi-a dezvoltat 

un sistem eficient pentru realizarea căutării 

automatizate a datelor de referinţă aflate în 
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sistemele de identificare a amprentelor 

digitale şi palmare ale statelor membre, 

precum şi pentru stabilirea modalităţilor de 

acces a punctelor naţionale de contact ale 

statelor membre la datele de referinţă din 

sistemul AFIS (sistem automatizat pentru 

identificarea datelor dactiloscopice). 

Evident că şi în Republica Moldova, 

începând din anul 2016, a fost implementat 

sistemul AFIS, fiind un sistem de 

identificare dactiloscopică mult mai 

performant față de cel existent până atunci, 

adică ADIS DACTO 2000. Sistemul AFIS 

este un sistem automat de codificare, 

stocare şi comparare a amprentelor şi 

urmelor papilare, care funcţionează ca o 

bază de date la nivel naţional. Odată 

implementat, acest sistem prezintă multiple 

avantaje în domeniul datelor dactiloscopice, 

fiind o componentă de bază a sistemului 

judiciar naţional şi chiar european. Dintre 

cele mai importante avantaje putem puncta 

următoarele
1
:

 automatizarea celor mai dificile şi

anevoioase operaţiuni în procesul

valorificării amprentelor;

 precizia şi fiabilitatea, factori care

permit analizarea a milioane de

impresiuni şi urme într-o unitate de timp

scurtă;

 compatibilitatea cu sisteme informatice

preexistente;

 arhitectură modulară şi flexibilă ce

permite adaptarea la condiţiile utiliza-

torului;

 exploatarea relativ simplă;

 posibilităţi de prelucrare a imaginii;

 citirea directă de pe degetul persoanei,

fără a mai fi necesară amprentarea

clasică folosind scanarea electronică.

Implementarea acestui sistem AFIS,

dar şi a altor sisteme automatizate de date, 

a fost impusă de situaţia alarmantă de 

utilizare a documentelor false prin schimbul 

de nume, pseudonime, ducând spre o 

îngreunare pentru stabilirea identităţii per-

1 POPA, Gh. Metode şi tehnici de identificare 

criminalistică. Bucureşti: Editura AIT 

Laboratories s.r.l. 2011, p. 42. 

soanelor. Fraudarea documentelor devine 

din ce în ce mai mult un mod de operare 

pentru persoanele care încearcă să intre şi 

să se deplaseze ilegal în interiorul spaţiului 

Schengen. Fraudatorii de documente nu 

compromit doar securitatea la frontiere, ci 

şi securitatea internă a Uniunii Europene. În 

acest sens, în Uniunea Europeană, în baza 

acestui sistem de date dactiloscopice au fost 

implementate cu succes numeroase baze de 

date de cooperare la nivel naţional şi 

transfrontalier. Exemple în acest sens sunt 

Sistemul de informaţii privind vizele (VIS) 

şi EURODAC. 

Sistemul de informaţii EURODAC a 

fost conceput în baza Regulamentului (UE) 

nr. 603/2013, denumit şi Regulamentul 

Dublin
2
, fiind o bază de date biometrice

care vizează facilitarea aplicării acestui 

regulament prin care se stabileşte ce stat 

membru este responsabil pentru evaluarea 

unei cereri de azil prezentate în Uniunea 

Europeană şi alte state asociate regula-

mentului. EURODAC s-a dovedit a fi un 

instrument foarte important, care furnizează 

dovezi de comparare a amprentelor digitale 

pentru a ajuta la determinarea statului 

membru responsabil pentru examinarea 

unei cereri de azil efectuate în Uniunea 

Europeană. Baza de date EURODAC 

funcţionează din anul 2003 şi obiectivul său 

principal este să servească la punerea în 

aplicare a Regulamentului (UE) nr. 

604/20133 („Regulamentul Dublin”) şi 

împreună aceste două instrumente 

alcătuiesc ceea ce este denumit în mod 

obișnuit „sistemul Dublin”. În cadrul 

sistemului EURODAC, statele participante 

trebuie să ia amprentele fiecărui solicitant 

de azil cu vârsta de peste 14 ani. Procedura 

pentru luarea amprentelor a fost convenită 

în conformitate cu garanţiile prevăzute în 

Convenţia Europeană a Drepturilor 

Omului şi în Convenția Națiunilor Unite 

2 REGULATION (EU) No 603/2013 of the 

European Parliament and of the Council of 26 

June 2013. In: Official Journal of the European 

Union L 180/1. https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0603

&from=EN (accesat 23.03.2021). 
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privind Drepturile Copilului. Aceste 

amprente sunt apoi comparate cu datele de 

amprentă transmise de alte state partici-

pante, stocate în baza de date centrală. Dacă 

EURODAC arată că amprentele digitale au 

fost deja înregistrate, solicitantul de azil ar 

putea fi trimis înapoi în ţara în care au fost 

luate iniţial amprentele. 

Prin implementarea acestei baze de 

date au fost evidenţiate performanţe, dintre 

care cele mai importante sunt: 

 Acesta stabileşte limitele de timp pentru

transmiterea datelor de amprentă,

reducând timpul care trece între

preluarea şi trimiterea amprentelor către

unitatea centrală a EURODAC. De

asemenea, asigură compatibilitatea

deplină cu legislaţia privind azilul şi

abordează mai bine cerinţele de

protecţie a datelor.

 Aceasta permite autorităţilor de aplicare

a legii şi Europol-ului să compare

amprentele legate de investigaţiile

penale cu cele cuprinse în EURODAC,

numai în scopul prevenirii, depistării şi

investigării crimelor grave şi a

terorismului şi în circumstanţe strict

controlate şi garanţii specifice; în

special, prin includerea unei cerinţe de a

verifica mai întâi toate bazele de date cu

cazierele penale disponibile şi limitarea

percheziţiilor numai la cele mai grave

crime, cum ar fi omorul şi terorismul.

 În plus, înainte de a efectua un control

EURODAC, autoritățile de aplicare a

legii trebuie să efectueze o comparație a

amprentelor cu sistemul de informaţii

privind vizele (acolo unde este permis).

Verificările aplicării legii nu pot fi

făcute în mod sistematic, ci doar ca

ultimă soluţie, atunci când sunt

îndeplinite toate condiţiile de acces.

La nivel european, baza de date 

EURODAC este administrată de agenţia 

Uniunii Europene „eu-LISA”. Această 

agenţie se ocupă de gestionarea opera-

ţională a sistemelor informatice la scară 

largă în domeniul libertăţii, securităţii şi 

justiţiei, o agenţie europeană care oferă o 

soluţie pe termen lung pentru gestionarea 

operaţională a marilor companii - sisteme 

IT la scară, care sunt instrumente esențiale 

în implementarea politicilor de azil, de 

gestionare a frontierelor și de migrare în 

UE. Agenția a fost înfiinţată în 2011 

(Regulamentul de instituire (UE) nr. 

1077/2011) şi a început activităţile la 1 

decembrie 2012. 

Sediul central al „eu-LISA” se află în 

Tallinn, Estonia, în timp ce centrul său 

operațional se află în Strasbourg, Franța. 

Există, de asemenea, un site de conti-

nuitate a afacerilor pentru sistemele aflate 

în administrare, cu sediul în Sankt Johann 

im Pongau, Austria, şi un birou de legătură 

la Bruxelles, Belgia. În prezent, agenţia 

gestionează EURODAC, sistemul de 

informaţii Schengen din a doua generaţie 

(SIS II) şi sistemul de informaţii privind 

vizele (VIS). 

Baza de date SIS II permite schimbul 

de informaţii cu privire la chestiuni penale, 

pentru a se asigura că investigarea 

coordonată a crimelor realizate în-afara 

frontierelor naționale. Sistemul VIS 

asigură procesarea corectă, eficientă şi 

sigură a proceselor de cerere de viză şi a 

procedurilor de călătorie, de intrare la 

frontieră ale vizitatorilor externi în UE, în 

timp ce sistemul EURODAC permite 

monitorizarea cererilor de azil de la cei 

care ar putea avea nevoie de protecţie în 

conformitate cu valorile şi normele UE. 

Grupul consultativ EURODAC este 

format din experţi din statele membre, din 

ţările asociate (Elveţia, Islanda, Norvegia 

şi Liechtenstein) şi un reprezentant al 

Comisiei Europene. 

Rolul său este de a oferi consiliului de 

administraţie sfaturi relevante pentru experţi 

tehnici, precum şi sprijin pentru diverse 

probleme tehnice legate de evoluția şi 

dezvoltarea ulterioară a sistemelor existente. 

Concret, Grupul consultativ 

EURODAC a contribuit la dezvoltarea şi 

supravegherea implementării mai multor 

procese critice pentru afaceri, inclusiv 

următoarele: 
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 consolidarea structurilor de guvernanţă

ale agenţiei prin introducerea unui

model de gestionare a serviciilor IT;

 evoluția foilor de parcurs, a acordului

standard orizontal la nivelul serviciilor

şi a proceselor de gestionare a modi-

ficărilor pentru sistemele gestionate;

 planuri de pregătire adaptate perso-

nalizat;

 monitorizarea tehnologiei
3
.

Datorită sosirilor la scară largă de la

începutul crizei de migraţie şi refugiaţi din 

2015, unele state membre au devenit 

copleşite de amprentarea tuturor celor care 

ajung în mod neregulamentar la frontierele 

externe ale Uniunii Europene şi care au 

tranzitat mai departe prin UE în drum spre 

destinaţia preferată. În consecinţă, mii de 

migranţi au rămas invizibili în Europa, 

inclusiv mii de minori neînsoţiţi, situaţie 

care facilitează mişcările secundare şi 

ulterioare neautorizate şi şederea nelegală 

în UE. 

Potrivit Agenţiei de azil a Uniunii 

Europene EASO (European Union Agency 

for Asylum), aproximativ 40 000 de cereri 

de protecție internațională au fost depuse 

în UE în luna ianuarie 2021, situația fiind 

stabilă în comparație cu decembrie 2020. 

A avut loc o schimbare în tipul de cereri 

depuse: ponderea cererilor repetate a atins 

24% în ianuarie, cel mai înalt nivel din 

2014
4
. Datorită acestui fapt, în cadrul

Comisiei Europene se propune de a 

consolida sistemul EURODAC. La temelia 

consolidării sistemului primordial se pune 

accentul pe revizuirea Regulamentului de 

la Dublin, inclusiv este propusă 

completarea acestei baze de date prin 

stocarea şi utilizarea altor date biometrice, 

cum ar fi recunoaşterea facială şi 

colectarea de fotografii digitale pentru a 

contracara provocările cu care se confruntă 

3 Eurodac Advisory Group. 

https://www.eulisa.europa.eu/About-

Us/Organisation/Eurodac-Advisory-Group 

(accesat 12.03.2021). 
4 Latest asylum trends, April 2021 

https://www.easo.europa.eu/latest-asylum-trends 

(accesat 18.03.2021).

unele state membre de a lua amprente în 

scopul EURODAC. 

La categoria alte propuneri, se regă-

seşte, de asemenea, şi extinderea domeniului 

de aplicare în scopul identificării 

resortisanţilor ţărilor terţe cu şedere nelegală 

şi a celor care au traversat neregulamentar 

frontierele externe ale Uniunii Europene şi 

sunt pasibili procedurii de reîntoarcere în 

ţara de unde au venit. O altă iniţiativă destul 

de fiabilă este scăderea vârstei de 

amprentare de la 14 ani la 6 ani. Şi o ultimă 

iniţiativă de amploare este posibilitatea 

permiterii să stocheze şi să compare toate 

cele trei categorii de date şi să păstreze 

datele de amprentă pentru resortisanţii din 

țările terțe cu şedere ilegală sau resortisanţii 

din ţări terţe care au trecut neregulamentar o 

frontieră externă a UE şi care nu solicită azil 

de 5 ani
5
. Aceste propuneri sunt într-un

proces de studiu şi, eventual, va urma o 

abordare cuprinzătoare a lor. 

După cum vedem, la nivel european, 

în sistemul de azil se instituie nişte măsuri 

destul de severe. Sistemul regional de 

protecţie este un mecanism prin care poate 

fi crescută eficacitatea furnizării de 

protecţie solicitanţilor de azil. Existenţa 

unei legislaţii supranaţionale contribuie la 

formarea unei transparenţe în sistemul de 

reglare a migraţiei forţate, deoarece nivelul 

de control devine mai mare
6
. Astfel,

procesul de asigurare a protecţiei în 

domeniul migraţiei trece la un nivel 

superior, deoarece nivelul de control 

asupra statelor în procesul de îndeplinire a 

obligaţiilor lor legale internaţionale creşte 

şi el
7
.

5 Identification of applicants: The Eurodac 

Regulation. https://ec.europa.eu/home-

affairs/what-we-do/policies/asylum/identification-

of-applicants_en (accesat 16.03.2021). 
6 MORANO-FOADI S, VICKERS L. Fundamental 

Rights in the EU: A Matter for Two Courts. 

Modern Studies in European Law. Oxford: 

Hart Publishing. 2015. p. 141–144. 
7 BRETTELL, C. B. HOLLIFIELD, J. F. (ed) 

Migration theory: Talking across disciplines. New 

York, London: Routledge. 2000, p. 189. 356 p. 
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Revenind la actualitatea Republicii 

Moldova, din an în an valul imigranţilor 

creşte. Numărul străinilor documentaţi în 

Republica Moldova cu permise de şedere 

valabile la data de 31.12.2020 a constituit 

cca 18,2 mii persoane, din care: 7,0 mii 

străini deţineau permise de şedere 

permanentă şi cca 11,2 mii – permise de 

şedere provizorie, din cca 121 state
8
.

Astfel, în Republica Moldova azilul – este 

o instituţie juridică prin al cărei intermediu

statul oferă străinului protecţie, acordându-

i statutul de refugiat, protecţie umanitară,

protecţie temporară sau azil politic. Cadrul

normativ în domeniul azilului a fost

elaborat cu transpunerea prevederilor

Convenţiei de la Geneva din 1951 cu

privire la statutul refugiaţilor şi cu preluarea

prevederilor Aquis-ului comunitar din

domeniu
9
.

Republica Moldova nefiind un stat 

membru a Uniunii Europene, totuşi dezvol-

tă o relaţie din ce în ce mai strânsă, propu-

nându-şi în calitate de obiectiv strategic 

crearea unui stat de drept, bazat pe valori 

democratice. Această opţiune i-a permis să 

adere la diverse convenţii, acorduri şi pacte 

internaţionale. În domeniul contracarării 

infracţiunilor transfrontaliere, dar şi 

imigrării, inclusiv azilului, ţara noastră la 13 

septembrie 2018, la Viena, Austria, a semnat 

Acordul de implementare a Acordului dintre 

părţile Convenţiei privind cooperarea 

poliţienească în Europa de Sud-Est privind 

schimbul automatizat de date ADN, date 

dactiloscopice şi date de înregistrare a 

autovehiculelor. Semnatari ai acestui acord 

sunt Republica Moldova, Albania, Austria, 

Bosnia şi Herţegovina, Bulgaria, Ungaria, 

8 Informație despre numărul străinilor documentați 

cu permise de ședere în Republica Moldova la 

data de 31.12.2020. 

http://bma.gov.md/ro/content/informație-despre-

numărul-străinilor-documentați-cu-permise-de-

ședere-în-republica-moldova-4 

(accesat 23.03.2021). 
9 Biroul Migrație și Azil. Informație generală. 

http://bma.gov.md/ro/content/azilul-

informa%C8%9Bie-general%C4%83 (accesat  

23.03.2021). 

Macedonia de Nord, Muntenegru, 

România, Serbia şi Slovenia. Acordul a fost 

ratificat de Parlamentul Republicii Moldova 

prin Legea nr. LP77/2019 din 12.07.2019. 

Acordul va contribui la consolidarea 

cooperării poliţienești transfrontaliere în 

combaterea ameninţărilor la adresa ordinii 

şi siguranţei publice, precum şi la preve-

nirea, detectarea şi investigarea infracţiu-

nilor, prin schimbul, la nivel interstatal, de 

informaţii relevante referitoare la persoa-

nele implicate în infracţiuni. 

Prin respectiva aderare am făcut un salt 

important în cooperarea transfrontalieră în 

domeniile reglementate de acest acord. 

Evident că o cooperare internaţională 

eficientă este de importanţă fundamentală 

ca schimbul de informaţii exacte să se poată 

efectua într-o manieră rapidă şi eficientă. 

Compararea transfrontalieră a datelor ar 

trebui să deschidă o nouă dimensiune de 

combatere a criminalităţii la noi în ţară, 

inclusiv prin informaţiile obţinute din 

compararea datelor s-ar invoca iniţierea 

unor noi metode de investigare, care 

ulterior ar putea juca un rol crucial. 

Pentru realizarea acestor oportunităţi 

la nivel european, s-a stabilit un obiectiv 

clar de a introduce proceduri de promovare 

a unor mijloace rapide, eficiente şi 

necostisitoare de schimb de date. În vederea 

utilizării în comun a acestor date, proce-

durile în cauză ar trebui să fie supuse 

principiului răspunderii şi ar trebui să 

cuprindă garanţii adecvate privind acurate-

ţea şi securitatea datelor în timpul 

transmiterii şi al stocării, precum şi proce-

duri de înregistrare a schimbului de date şi 

restricţii privind utilizarea informaţiilor 

schimbate. 

Astfel spus, această cooperare trebuie 

însoţită de respectarea drepturilor 

fundamentale şi, în special, a dreptului la 

viaţă privată şi la protecţia datelor cu 

caracter personal, care să fie garantate de 

modalităţi speciale de protecţie a datelor. 

Specificul protecţiei datelor ar trebui să 

ţină seama de accesul transfrontalier online 

la bazele de date, deoarece, în condiţiile 

accesului online, statul membru care 
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administrează fişierul nu poate să facă nici 

un fel de verificări prealabile. Pentru 

realizarea acestor obiective, UE impune 

aplicarea sistemului hit/no hit, care 

furnizează o structură pentru compararea 

profilurilor anonime, în cadrul căreia se 

face schimb de date cu caracter personal 

suplimentare, doar după un răspuns 

pozitiv. Transmiterea şi primirea acestor 

date sunt reglementate în legislaţia 

naţională, inclusiv prin dispoziţii privind 

asistenţa judiciară. Acest mecanism 

garantează existenţa unui sistem adecvat 

de protecţie a datelor, prin aceasta 

înţelegându-se că transmiterea de date cu 

caracter personal către un alt stat membru 

necesită un nivel adecvat de protecţie a 

datelor din partea statului membru 

destinatar. 

Întru realizarea acestui acord privind 

schimbul de date dactiloscopice şi 

implementarea cerinţelor de standardizare a 

datelor dactiloscopice, este necesară crearea 

unui serviciu separat în cadrul Secţiei 

examinări şi evidenţe dactiloscopice a 

Centrului tehnico-criminalistic şi expertize 

judiciare al IGP al MAI, care va efectua 

evidenţa şi verificarea urmelor papilare cu 

ajutorul SIA „AFIS”. Această prerogativă a 

fost enunţată de oficiali ai MAI în cadrul 

avizului consultativ privind argumentarea 

necesităţii ratificării Acordului de imple-

mentare a Acordului dintre părţile 

Convenţiei privind cooperarea poliţienească 

în Europa de Sud-Est privind schimbul 

automatizat de date ADN, date dactilos-

copice şi date de înregistrare a autovehi-

culelor. Aceasta este o argumentare 

pozitivă, dar actualmente încă nu este 

realizată practic
10

.

Concluzii 

Analizând practica Uniunii Europene 

în domeniul conlucrării transfrontaliere cu 

ţările membre, dar şi cu alte state terţe 

nemijlocit şi în aspect de azil, putem afirma 

10 Proiecte de acte legislative  

http://www.parlament.md/ProcesulLegislativ/Proi

ectedeactelegislative/tabid/61/language/ro-

RO/Default.aspx (accesat 12.03.2021). 

că această practică este una pozitivă, în 

permanenţă se dezvoltă în asigurarea 

securităţii statale, dar şi a securităţii 

cetăţeanului. Astfel, prin acest acord 

Republica Moldova va consolida 

cooperarea poliţienească transfrontalieră nu 

numai în ceea ce priveşte infracţionalitatea 

transfrontalieră, imigrarea şi azilul, dar şi se 

vor intensifica eforturile de consolidare a 

parteneriatelor bilaterale şi multilaterale cu 

statele membre ale Uniunii Europene, 

constituind un obiectiv prioritar şi incon-

testabil al Republicii Moldova aflată în 

proces de integrare europeană. Implemen-

tarea sistemului EURODAC la noi în ţară, 

cu certitudine, va spori eficacitatea şi se va 

îmbunătăţi activitatea în domeniul migraţiei 

şi azilului. Beneficiile acestui sistem de 

date sunt în creştere, extinderea obiectivelor 

fiind posibilă prin diverse protocoale. 
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ИННОВАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В УСЛОВИЯХ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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Актуальность исследования определяется необходимостью повышения 

инновационной безопасности Республики Беларусь в условиях формирования цифровой 

экономики. Целью исследования является анализ основных направлений обеспечения 

инновационной безопасности, включающих развитие образования и науки, финансирования 

инновационной деятельности, защиты интеллектуальной собственности, коммер-

циализации инноваций, а также показателей развития научно-технической и 

инновационной деятельности Республики Беларусь. В соответствии с этим выявлено 

место Республики Беларусь в системе рейтингов и индикаторов инноваций, на основе 

которых оценивается инновационное развитие стран мира с учетом данных белорусской 

статистики инноваций и имеющихся данных международных исследований. Сделаны 

выводы об отставании инновационного развития страны по сравнению с мировыми 

лидерами и препятствиях для развития инноваций в стране, связанных с недостаточным 

финансированием инновационной деятельности и обеспечением инновационной 

безопасности. 

Ключевые слова: инновационная безопасность, цифровая экономика, обеспечение 

инновационной безопасности, показатели образовательной, научной и инновационной 

деятельности. 

SIGURANȚA INOVAȚIEI ÎN CONDIȚIILE DE FORMARE A ECONOMIEI 

DIGITALE A REPUBLICII BELARUS 

Relevanța studiului este determinată de necesitatea îmbunătățirii securității inovației a 

Republicii Belarus în contextul formării economiei digitale. Scopul studiului este de a analiza 

principalele direcții de asigurare a securității inovației, inclusiv dezvoltarea educației și 

științei, finanțarea activităților inovatoare, protecția proprietății intelectuale, comercializarea 

inovațiilor, precum și indicatorii dezvoltării științifice, tehnice și activități inovatoare a 

Republicii Belarus. În conformitate cu aceasta, a fost dezvăluită locul Republicii Belarus în 

sistemul de evaluări și indicatori de inovații, pe baza căruia este evaluată dezvoltarea 

inovatoare a țărilor lumii, luând în considerare datele statisticilor bieloruse ale inovației și 

datele disponibile ale studiilor internaționale. Se fac concluzii cu privire la decalajul 

dezvoltării inovațiilor statului în comparație cu liderii mondiali și obstacolele din calea 

dezvoltării inovațiilor în țară, asociate cu finanțarea insuficientă a activităților inovatoare și 

asigurarea securității inovațiilor. 

Cuvinte-cheie: securitatea inovației, economie digitală, asigurarea securității inovației, 

indicatori ai activităților educaționale, științifice și inovatoare. 
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INNOVATIVE SECURITY IN THE CONDITIONS OF FORMATION OF THE 

DIGITAL ECONOMY OF THE REPUBLIC OF BELARUS 

The relevance of the study is determined by the need to improve the innovative security 

of the Republic of Belarus in the context of the formation of the digital economy. The aim of 

the study is to analyze the main directions of ensuring innovative security, including the 

development of education and science, finance of innovative activities, protection of 

intellectual property, commercialization of innovations, as well as indicators of the 

development of scientific, technical, and innovative activities of the Republic of Belarus. In 

accordance with this, the place of the Republic of Belarus in the system of ratings and 

indicators of innovations was revealed, based on which the innovative development of 

countries of the world is assessed, considering the data of Belarusian statistics of innovations 

and the available data of international studies. The conclusions are drawn about the lagging 

behind the country's innovative development in comparison with world leaders and the 

obstacles to the development of innovations in the country associated with insufficient 

financing of innovative activities and ensuring innovative security. 

Key words: innovative security, digital economy, ensuring innovative security, 

indicators of educational, scientific, and innovative activities. 

SÉCURITÉ INNOVANTE DANS LES CONDITIONS DE FORMATION DE 

L'ÉCONOMIE NUMÉRIQUE DE LA RÉPUBLIQUE DU BELARUS 

La pertinence de l'étude est déterminée par la nécessité d'améliorer la sécurité innovante 

de la république du bélarus dans le contexte de la formation de l'économie numérique. Le but de 

l'étude en cause est d'analyser les principales directions pour assurer la sécurité innovante, y 

compris le développement de l'éducation et de la science, le financement des activités innovantes, 

la protection de la propriété intellectuelle, la commercialisation des innovations, ainsi que les 

indicateurs du développement des activités innovantes de la république du bélarus. Dans ce 

contexte, la place de la république du bélarus dans le système de notation et d'indicateurs des 

innovations a été révélée, sur la base de laquelle le développement innovant des pays du monde 

est évalué, en tenant compte des données des statistiques bélarussiennes de innovations et les 

données disponibles des études internationales. Des conclusions sont tirées sur le retard du 

développement innovant du pays par rapport aux leaders mondiaux et les obstacles au 

développement des innovations dans le pays associés à un financement insuffisant des activités 

innovantes et à la garantie d'une sécurité innovante. 

Mots clés : sécurité innovante, économie numérique, garantie de sécurité innovante, 

indicateurs d'activités éducatives, scientifiques et innovantes. 

Введение 

Постановлением Совета Министров 

Республики Беларусь от 2 февраля 2021 

г. № 66 утверждена Государственная 

программа «Цифровое развитие 

Беларуси» на 2021 – 2025 годы – 

основной практический инструмент 

внедрения передовых информационных 

технологий в отрасли национальной 

экономики и сферы жизнедеятельности 

общества в предстоящий период.
1

Предусмотренные Государственной 

программой мероприятия направлены 

на построение «IT-страны», цифровую 

трансформацию национальной эконо-

мики как ключевого драйвера экономи- 

1 Государственная программа «Цифровое 

развитие Беларуси» на 2021–2025 годы. 

https://www.mpt.gov.by/ru/bannerpage-

gosprogramma-cifrovoe-razvitie-belarusi-na-

2021-2025 (дата обращения 8.04.2021). 
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ческого роста на основе создания 

современной информационно-коммуни-

кационной инфраструктуры, внедрения 

цифровых инноваций в отраслях 

экономики и технологий «умных горо-

дов», а также обеспечение информа-

ционной безопасности таких решений.  

Значительное возрастание роли 

науки, научных знаний в ускорении 

цифровой трансформации экономики на 

путь инновационного развития и 

освоения V и VI технологических укла-

дов актуализирует исследования в 

области инновационной безопасности 

Республики Беларусь и подходах к ее 

обеспечению. 

В большинстве экономически разви-

тых стран уже длительное время ведутся 

исследования, посвященные проблемам 

национальной и экономической безопас-

ности. Причем инновационная соста-

вляющая в этих исследованиях 

рассматривается как составная часть 

экономической или научно-технической 

(научно-технологической) безопасности. 

Анализ показывает
1
, что при 

переходе на инновационный путь 

развития происходят изменения не 

только в экономике, но и в социально-

экономической, научно-технологической, 

образовательной и других сферах, 

проблемы безопасного развития которых 

невозможно решить в рамках 

экономической безопасности. Для 

решения многоаспектных проблем, 

появляющихся в процессе формирования 

цифровой экономики и безопасного ее 

развития, возникает объективная 

потребность исследования в рамках 

системы национальной безопасности 

важного направления – инновационной 

безопасности. 

1 ПУГАЧЕВА, О. Инновационная безопасность 

Республики Беларусь в контексте 

Национальной стратегии устойчивого 

развития. В: The Collection of the Online 

International Scientific-Practical Conference 

"Economic security in the context of sustainable 

development", December 11, 2020, ASEM. 

Chişinău: ASEM, 2021, p. 65 -78. 341 p. 

Основная часть 

Обеспечение инновационной безо-

пасности может быть реализовано через 

определенную совокупность условий и 

факторов: стабильность и устойчивость 

национальной инновационной системы, 

способность ее к саморегулированию, 

самоорганизации и саморазвитию при 

различных негативных воздействиях, 

позволяющие ей сохранять свое качество. 

Устойчивость национальной иннова-

ционной системы рассматривается как 

одна из основных целей, поставленных в 

Национальной стратегии устойчивого 

социально-экономического развития Рес-

публики Беларусь на период до 2030 

года, и раскрывается в следующей дина-

мике основных показателей, характеризу-

ющих развитие науки и инноваций
2
.

Таблица 1 – Показатели развития 

инновационной деятельности в 

Национальной стратегии устойчивого 

социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2030г. 
Показатели Годы 

2015 2020 2025 2030 

Удельный вес 

инновационно 

активных 

организаций, в 

процентах к общему 

количеству 

организации 

18,9 25,0 27,5 30,0 

Удельный вес 

инновационной 

продукции в 

общем объеме 

отгруженной 

продукции 

организаций 

промышленности, 

процент 

13,1 21,5 23,0 25,0 

2 Национальная стратегия устойчивого 

социально-экономического развития 

Республики Беларусь на период до 2030 года. 

http://www.economy.gov.by/uploads/files/NSUR

2030/Natsionalnaja-strategija-ustojchivogo-

sotsialno-ekonomicheskogo-razvitija-Respubliki-

Belarus-na-period-do-2030-goda.pdf (дата 

обращения 5.04.2021). 
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Доля внебюджетных 

источников во 

внутренних затратах 

на научные 

исследования и 

разработки, процент 

55,0 60,0 65,0 70,0 

Внутренние затраты 

на исследования и 

разработки, в 

процентах к ВВП 

0,5 2,5 2,7 3,0 

Для реализации стабильности и 

устойчивости развития национальной 

инновационной системы, достижения 

поставленных целей следует исходить 

из главного свойства инновационной 

безопасности – системности. Поэтому в 

структуру инновационной безопасности 

рекомендуется включать следующие 

взаимосвязанные и взаимодополняющие 

друг друга подсистемы (по структуре 

инновационного цикла) с соответс-

твующими функциями и задачами по 

обеспечению безопасности на каждом 

цикле (этапе) инновационной деятель-

ности
3
 :

- образование и кадры – подготовка и

переподготовка кадров для инно-

вационной деятельности;

- наука – создание условий для научной

деятельности, производства иннова-

ций, новых научных идей и разработок,

инновационной продукции и

технологий;

- инновационная инфраструктура – при-

влечение инвестиций в инновацион-

ную деятельность, управление

(менеджмент), маркетинг;

- финансовая инфраструктура – обес-

печение инновационной деятельности

финансовыми средствами;

- информационная инфраструктура – обес-

печение информационной безопас-

ности инновационной деятельности;

3 ПУГАЧЕВА, О. Анализ факторов 

инновационной деятельности Республики 

Беларусь в условиях глобализации экономики 

В: ред. КОВАЛЬЧУК, В. Инновационное 

развитие организаций: проблемы, тенденции и 

перспективы. Lap Lambert Academic 

Publishing, 2020, с. 7–17. 256 с.   

- защита интеллектуальной собствен-

ности – защита прав на изобретения,

инновационные модели, промыш-

ленные образцы;

- производственная – подготовка произ-

водства к внедрению инноваций и

внедрение инновационных научно-

технических и научно-технологических

разработок;

- консалтинговая – оказание поддержки

и продвижение результатов иннова-

ционных научно-технических и 

научно-технологических разработок, 

инновационной продукции на 

отечественных и зарубежных рынках; 

- реализация и коммерческое использо-

вание – продвижение инновационных

научных разработок на рынках.

Выполним анализ основных на-

правлений обеспечения инновационной 

безопасности Республики Беларусь.  

В соответствии с Постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь 

от 29.01.2021 г. № 57 «Об утверждении 

Государственной программы «Образо-

вание и молодёжная политика» на 2011–

2025 годы», в стране реализуется задача 

повышения конкурентоспособности 

высшего образования в мировом 

образовательном пространстве
4
. Учреж-

дения высшего образования (УВО) 

обеспечивают подготовку по специаль-

ностям для всех видов экономической 

деятельности в соответствии с 

заявленной потребностью нанимателей.  

Основные показатели развития 

высшего образования Республики 

Беларусь в 2013-2019 годы приводятся 

в таблице 2.
5

4 Государственная программа «Образование и 

молодёжная политика» на 2011–2025 годы». 

https://pravo.by/upload/docs/op/C22100057_1612

386000.pdf (дата обращения 8.04.2021). 
5 Образование в Республике Беларусь, 2019. 

Национальный статистический комитет 

Республики Беларусь.  

https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/02f/02f0

dcce5ea8e20041bca7728366684c.pdf (дата 

обращения 1.04.2021). 
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Таблица 2 – Развитие учреждений 

высшего образования в Республики 

Беларусь в 2013-2019 годы 
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В соответствии с мировыми 

тенденциями создана двухступенчатая 

система высшего образования. В 

2019/2020 учебном году в республике 

функционируют 42 государственных 

УВО, из них 32 университета, 9 

академий, 1 институт. Государственные 

УВО находятся в подчинении 12 

министерств и ведомств. Подготовку 

специалистов с высшим образованием 

также осуществляют 8 УВО частной 

формы собственности. УВО готовят 

специалистов по 15 профилям образо-

вания, включающим 384 специальности, 

311 направлений специальностей и 

свыше 1000 специализаций высшего 

образования I ступени, а также 161 

специальность магистратуры. 
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Для решения перспективных задач 

экономики в 11 УВО реализуется проект 

по созданию интегрированной обра-

зовательной, научно-исследовательской и 

предпринимательской среды «Универси-

тет 3.0», который направлен на развитие 

компетенций и навыков, необходимых 

для ведения инновационной, изобре-

тательской и предпринимательской 

деятельности, создание инновационной 

инфраструктуры для коммерциализации 

результатов интеллектуальной деятель-

ности.  

В 2020/2021 учебном году списочная 

численность профессорско-преподава-

тельского состава УВО составила 19 671 

человек, из которых имели ученую 

степень доктора наук 1223 человека (6,2 

%), кандидата наук – 7995 человек (40,6 

%), ученое звание профессора – 1016 

человек (5,2 %), доцента – 6978 человек 

(35,5 %). Квалификация профессорско-

преподавательского состава постоянно 

повышается. Модернизация современной 

системы высшего образования осущес-

твляется с ориентацией на потребности 

инновационного развития экономики и 

социальной сферы. 

Численность иностранных 

обучающихся в УВО страны к началу 

2019/2020 учебного года выросла на 2,8 

% по сравнению с 2015/2016 учебным 

годом. В 2016–2020 годах темп роста 

экспорта услуг в области высшего 

образования составил 115,1 %.  

Однако имеется ряд факторов, 

сдерживающих рост экспорта услуг в 

области высшего образования: отсутс-

твие у УВО финансовых возможностей 

для проведения более качественной и 

агрессивной рекламной кампании, 

участия в международных образова-

тельных рейтингах, стимулирования 

ученых к публикационной деятельности; 

недостаточная материально-техническая 

база, особенно в части обеспечения 

благоприятных бытовых условий при 

размещении значительного количества 

иностранных обучающихся в общежи-

тиях УВО; нехватка профессорско-

преподавательского состава, подготов-

ленного для работы с иностранными 

гражданами, в том числе для препо-

давания на иностранных языках. 

В последние годы в республике 

обеспечено стабильное развитие системы 

послевузовского образования: удельный 

вес приема в аспирантуру (адъюнктуру) 

по приоритетным специальностям 

научных работников высшей квали-

фикации, необходимым для развития 

высокотехнологичных производств, отно-

сящихся к V и VI технологическим 

укладам экономики, увеличился с 15,4 

процента в 2016 году до 47,8 процента в 

2019 году. 

Несмотря на определенные успехи в 

решении задач по подготовке научных 

работников высшей квалификации, 

требуется продолжение работы по 

обеспечению высококвалифицирован-

ными кадрами инновационных и высо-

котехнологичных секторов экономики, 

поскольку по ряду важнейших 

приоритетных направлений, обеспечи-

вающих развитие высокотехнологичных 

производств, относящихся к V и VI 

технологическим укладам экономики, 

подготовка до настоящего времени не 

осуществляется. 

Повышению конкурентоспособности 

высшего образования в мировом обра-

зовательном пространстве» способс-

твует достижение позиций белорусских 

УВО в международных рейтингах, 

например в «Webometricsnking of World 

Universities» и «International Colleges and 

Universities Rankings» и других.  

Место университетов Беларуси с 

точки зрения их позиций в между-

народных рейтингах в 2018 году 

приводится в таблице 3
6
.

6 ПУГАЧЕВА, О. Университеты Республики 

Беларусь в системе международных 

рейтингов. В: редкол.: ЧЕРЕВКО, О. Наука 

та інноватика: вітчизняний і світовий досвід: 

Збірник матеріалів V Круглого столу, Черкаси, 

16 травня 2019 р., Черкаси: ЧНУ ім. Б. 

Хмельницького, 2019, с.112-115. 169 с.  
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Таблица 3 – Университеты Республики 

Беларусь в международных рейтингах в 

2018 году 
Рейтинг, 

агенство 

Рейтинг, полное 

название 

Количест

во вузов 

и их 

позиция 

Шанхайский 

рейтинг 

ShanghaiRank

ing  

Consultancy 

ARWU 

Шанхайский 

предметный 

рейтинг по 

физике 

1 БГУ 

401-500

Рейтинг 

университето

в мира THE 

Times Higher 

Education  

Рейтинг 

университетов 

мира 

(Times Higher 

Education World 

Universities 

Ranrings ) - THE 

1 БГУ 

1001+ 

Предметные 

рейтинги (THE 

by subject) THE 

по «физическим 

наукам», по 

«инженерным 

наукам и 

технологиям» 

1 БГУ 

601-800

Рейтинг 

университето

в мира QS 

Quacquarelli 

Symonds 

Рейтинг 

университетов 

мира 

(Quacquarelli 

Symonds World 

University 

Rankings) - QS 

2 БГУ 

354 

БНТУ 

801-

1000 

Рейтинг лучших 

университетов 

стран 

Восточной 

Европы и 

Центральной 

Азии 

(Quacquarelli 

Symonds Eastern 

Europe and 

Central Asia 

University 

Rankings) – QS 

EECA 

4 БГУ 23 

БНТУ 

95 

БГУИР 

137 

ГрГУ 

151-160

Рейтинг 

университетов 

по 

трудоустройств

1 БГУ 

301-500

у (QS Graduate 

Employment 

Rankings) – QS 

GER 

Рейтинг 

Ближневосто

чного 

технического 

университета, 

Турция 

Рейтинг 

университетов 

по 

академическим 

показателям 

(Universities 

University 

Academic 

Performance) - 

URAP 

1 БГУ 

1393 

Рейтинг 

U-Myltirank

Рейтинг U-

Myltirank 

6 БГУ, 

БГМУ, 

ВГМУ, 

ВГТУ, 

ПГУ, 

МИУ 

Рейтинг 

Российского 

союза 

Ректоров 

MosIUR 

Московский 

международный 

рейтинг «Три 

миссии 

университета» 

(The Three 

University 

Missions) - 

MosIUR 

1 БГУ 

313 

Рейтинг RUR Рейтинг 

университетов 

(Round 

University 

Ranking0 - RUR 

3 БГУ 

706, 

РИВШ, 

731, 

БГМУ, 

772 

Рейтинг 

UniRank 

Рейтинг 

UniRank 

2 БГУ 

1147 

ГГУ 

5239 

Рейтинг 

Webometrics 

WRWU 

Рейтинг 

Webometrics 

(Webometrics 

Ranking of 

World 

Universities)- 

WRWU 

7 БГУ 

489 

БНТУ 

2720 

БГМУ 

4221 

ГрГУ 

3350 

БГУИР 

3720 

ГГУ 

3983 

БГТУ 

4584 
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Анализ текущего состояния места 

УВО Республики Беларусь в этих 

рейтингах в 2018 году показывает, что в 

Webometrics ТОП-4000 попали только 4 

УВО (БГУ, БНТУ, ГрГУ, БГУИР), в QS 

ТОП-1000 – 2 УВО (БГУ, БНТУ), а в 

SIR ТОП-1000 – 3 УВО (БГУ, БНТУ, 

БГУИР).  

В рейтингах Webometrics 2019 и 

2020 годов по-прежнему самые высокие 

позиции занимает Белорусский госу-

дарственный университет, а также 

учреждения образования «Гродненский 

государственный университет имени 

Янки Купалы», «Белорусский государс-

твенный университет информатики и 

радиоэлектроники». 
7

В конце января 2021 года был 

обновлен один из крупнейших 

международных рейтингов учреждений 

высшего образования Webometrics. 

Отметим, что в этот раз рейтинг 

составлялся по новой методике: ранее 

университеты оценивались по четырем 

индикаторам, а в настоящее время – по 

трем. Основные критерии оценки – 

присутствие университета в интернете 

и цитируемость публикаций ученых. 

Несмотря на изменения в системе 

оценки, Гомельский государственный 

университет имени Франциска 

Скорины вновь, как и в рейтинге 

предыдущего года, занял 4-е место 

среди белорусских вузов, а также стал 

первым среди региональных 

учреждений высшего образования. В 

мировом рейтинге ГГУ занимает 3608 

место и входит в 12% лучших учебных 

заведений. 

В соответствии с данными рейтинга 

лучших университетов QS World 

University Rankings в 2020 году в 

Беларуси вузов, входящих в этот 

рейтинг, всего два. Тогда как в России 

7 ПУГАЧЕВА, О. Развитие инновационного 

поля университета в контексте показателей 

научно-инновационной деятельности. В: 

Пугачева, О.  Известия Гомельского 

государственного университета имени Ф. 

Скорины, 2020, № 5(122), с. 145–150.  

их 28, в Польше 15, в Украине 6, в Литве 

4, а в Латвии 3. Ведущий белорусский 

вуз – БГУ занимает в рейтинге 317-е 

место, опережая вузы Польши, Литвы, 

Латвии и Украины. Однако количество 

«качественных» вузов в этих странах 

больше. 

Для оценки развития научно-

технической и инновационной деятель-

ности Республики Беларусь проанали-

зируем место Республики Беларусь в 

ведущих международных рейтингах 

научно-технического и инновационного 

развития (таблица 4).  

Таблица 4 – Положение Республики 

Беларусь в ведущих международных 

рейтингах научно-технического и 

инновационного развития в 2018 году 
Международный 

рейтинг научно-

технического 

и инновационного 

развития 

Положение 

Беларуси 

в рейтинге 

Индекс человеческого 

развития (ИЧР) 

53-е место из 189

стран

Индекс 

конкурентоспособности 

промышленности (CIP) 

47-е место из 150

стран

Глобальный 

инновационный индекс 

(GII) 

72-е место из 129

стран

Индекс развития 

информационно-

коммуникационных 

технологий (ИКТ) 

32-е место из 176

стран

Рейтинг научных 

организаций Scimago 

658-й ранг у

БГУ, 705-й ранг

у НАН Беларуси

из 784 ранговых

позиций

Источник: [12, 13, 14, 15, 16] 

Согласно отчету ООН 2018 года, 

Республика Беларусь по индексу 

человеческого развития (ИЧР) заняла 

53-е место среди 189 стран мира. При

этом страна вошла в группу из 59 стран

с очень высоким уровнем человеческого

развития (very high human development).

Среди стран ЕАЭС более высокое

Nr. 1 (3) 2021 
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значение, чем у Беларуси, наблюдалось 

только у России, которая занимает 49-е 

место. Вместе с тем Республика 

Беларусь по ИЧР уступает всем странам 

ЕС 
8
.

В целях сравнительной оценки 

уровня конкурентоспособности обраба-

тывающей промышленности стран мира 

организация по промышленному 

развитию ООН (UNIDO) ежегодно 

рассчитывает индекс конкурентоспо-

собности промышленности (Competitive 

Industrial Performance Index, CIP). 

Согласно отчету за 2018 год, значение 

индекса для Беларуси составило 0,066, 

что соответствует 47-й позиции среди 

150 стран. Среди стран ЕАЭС по 

индексу CIP Беларусь уступает только 

России, которая со значением 0,105 

занимает 32-е место в мире. Среди 

государств ЕС Беларусь уступает 21 

стране и находится на уровне 

Люксембурга и Эстонии
9
.

Обобщающим показателем уровня 

развития инноваций в странах мира 

признается Глобальный инновационный 

индекс (Global Innovation Index – GII), 

который составляют специалисты из 

Корнельского университета (США), 

Школы бизнеса INSEAD (Франция) и 

Всемирной организации интеллек-

туальной собственности (WIPO). Он 

оценивает страны по 81 критерию, 

начиная с уровня НИОКР и количества 

патентных заявок до объема расходов на 

образование. В отчете GII-2019, 

составленном по данным на 1 июня 2018 

года, содержится информация сопос-

тавительного анализа инновационных 

8 Индексы и индикаторы человеческого 

развития: Обновленные статистические 

данные 2018. 

http://hdr.undp.org/sites/default/files/2018_human

_development_statistical_update_ru.pdf,  (дата 

обращения 2.04.2021). 
9 Мировой рейтинг стран по индексу 

конкурентоспособности промышленности 

(CIP-2019) / UNIDO STATISTICS DATA 

PORTAL.  https://stat.unido.org/ (дата 

обращения 4.04.2021).  

систем 129 стран и рейтинг стран по 

уровню инновационного развития
10

.

Беларусь в GII-2019 занимает 72-е 

место, улучшив позицию, по сравнению 

с рейтингом 2018 года, на 14 строчек. 

Однако по сравнению со странами-

соседями это скромный показатель. Так, 

Латвия в рейтинге занимает 34-е, Латвия 

– 38-е, Польша – 39-е, Россия - 46-е, а

Украина – 47-е место. Беларусь в

рейтинге попадает в группу стран с

уровнем ВВП на душу населения выше

среднего. В этой группе страна занимает

19-е место из 34, но среди стран Европы

– лишь 37-е из 39-ти.

Возглавили рейтинг, как и в 

прошлые годы, Швейцария, Швеция и 

США. Однако отмечается, что в 

настоящее время к верхним строчкам 

рейтинга приближаются Китай, Индия и 

другие страны Азии. Заметны успехи 

Объединённых Арабских Эмиратов, 

Вьетнама, Филиппин и Ирана. 

Среди сильных сторон Беларуси 

составители рейтинга отмечают заня-

тость женщин, соотношение учеников и 

учителей, количество студентов, экспорт 

услуг секторa информационно-коммуни-

кационных технологий, процент ком-

паний, предлагающих обучение сотруд-

никам, и ряд других направлений, 

преимущественно связанных со сферой 

образования. 

Среди слабых сторон, как и в 

предшествующие годы, указываются 

нормативно-правовая база, в частности 

верховенство права, недостаточная 

эффективность логистики, НИОКР, 

вопросы кредитования, творческие 

товары и услуги и нематериальные 

активы. 

Одним из приоритетов инновацион-

ного и технологического развития 

Беларуси выступают информационно-

10 Глобальный инновационный индекс (ГИИ) 

2019 В: Soumitra Dutta, et. all. The global 

innovation index 2019.  

https://www.globalinnovationindex.org/gii-2019-

report# (дата обращения 2.04.2021). 
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коммуникационные технологии (ИКТ). 

В целях мониторинга развития сектора 

ИКТ и проведения сопоставимой 

оценки потенциала разных стран, 

Международным союзом электросвязи 

разработан индекс развития ИКТ (ICT 

Development Index). Индекс включает 

11 показателей, отражающих доступ к 

ИКТ, использование ИКТ, навыки ИКТ. 

В настоящее время этот индекс 

рассчитывается для 176 стран мира. 

Значения индекса изменяются в 

интервале от 0 до 10 баллов. По 

последним данным Международного 

союза электросвязи, значение индекса 

развития ИКТ для Беларуси составило 

7,6 балла, что соответствует 32-й 

позиции в рейтинге стран мира, при 

этом Республика Беларусь по данному 

показателю впереди всех стран ЕАЭС. 

Среди стран ЕС Беларусь опережает 13 

государств и располагается, с одной 

стороны, между Бельгией, Испанией и 

Кипром (7,8 балла), с другой — около 

Словении (7,4 балла).
11

Среди международных рейтингов 

научных организаций одним из самых 

комплексных как по методологии, так и 

по охвату, является рейтинг Scimago 

Institutions Ranking (рейтинг Scimago, 

SIR).
12

 В 2018 году рейтинговые оценки

были сделаны для 5637 научных 

организаций из 130 стран мира, при 

этом в состав научных включены 

организации всех секторов деятель-

ности (государственный, коммерческий, 

высшего образования, некоммерческих 

организаций). В основе методологии 

лежит оценка 12 индикаторов деятель-

ности научных организаций, которые 

11 Информационное общество Республики 

Беларусь, 2019. Национальный статис-

тический комитет Республики Беларусь.  

https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-

statistika/publications/izdania/public_compilation/

index_14277/?special_version=Y      

(дата обращения 3.04.2021). 
12 БГУ в мировых рейтингах.  

https://bsu.by/main.aspx?guid=146761      

(дата обращения 7.04.2021). 

группируются в три субиндекса: 

исследовательская деятельность (ориен-

тируется на комплексную оценку 

количества и уровня значимости опубли-

кованных научных работ), инновацион-

ная деятельность (характеризует актив-

ность учреждения в сфере патентования 

результатов научной деятельности) и 

общественная активность (характери-

зует прежде всего активность посеще-

ний веб-ресурсов организации). Все 

научные организации мира распре-

деляются по ранговым позициям, при 

этом одну ранговую позицию может 

занимать множество организаций. Всего 

для 5637 организаций предусмотрено 784 

ранга. Например, по итогам 2018 года 

ведущей научной организацией мира в 

рейтинге Scimago стала Китайская 

академия наук, которой соответствует 

первый ранг. Наибольшее количество 

научных организаций, учтенных в 

рейтинге, относится к следующим 

странам: США (759 организаций), Китай 

(614), Франция (399), Индия (271), 

Испания (282), Германия (254), Япония 

(243), Россия (202) и Великобритания 

(197). По итогам 2018 г. в рейтинге 

учтены 4 белорусских организации (в 

2017 году — 2 организации). Наиболее 

высокие позиции занимают Белорусский 

государственный университет (658-й 

ранг) и НАН Беларуси (705-й ранг). 

Кроме того, в 2018 году в рейтингах 

были учтены Белорусский национальный 

технический университет (735-й ранг) и 

Белорусский государственный универ-

ситет информатики и радиоэлектроники 

(745-й ранг). 

На основе места Республики 

Беларусь в системе международных 

рейтингов проанализируем показатели 

инновационного развития страны в 

системе национальных показателей и 

сопоставим их с европейскими индика-

торами инноваций. 

Белорусская статистика ежегодно 

фиксирует показатели, отражающие уро-

вень развития научной, научно-техни-

ческой и инновационной деятельности 
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страны, основные из которых за 

последние годы приводятся в таблице 5
13

.

Таблица 5 – Основные показатели 

развития научной, научно-технической 

и инновационной деятельности 

Республики Беларусь в 2013-2018 гг.       
Показатели Годы 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0
1
8
 

Наукоемкость 

ВВП, процентов 0
,6

5
 

0
,5

1
 

0
,5

0
 

0
,5

0
 

0
,5

8
 

0
,6

1
 

Количество 

исследователей на 

1 млн. жителей, 

человек 

1
 9

3
9
 

1
 8

3
4
 

1
 7

8
6
 

1
 7

7
6
 

1
 7

9
9
 

1
 8

8
0
 

Удельный вес 

инновационно 

активных 

организаций в 

общем числе 

обследованных 

организаций 

промышленности, 

процентов 

2
1

,7
 

2
0

,9
 

1
9

,6
 

2
0

,4
 

2
1

,0
 

2
3
,3

 

Удельный вес 

отгруженной 

инновационной 

продукции в 

общем объеме 

отгруженной 

продукции 

организаций 

промышленности, 

процентов 

1
7

,8
 

1
3

,9
 

1
3

,1
 

1
6

,3
 

1
7

,4
 

1
8

,6
 

Доля экспорта 

наукоемкой и 

высокотехнологич

еской продукции 

в общем объеме 

экспорта, 

процентов 

2
8
,3

 

2
7
,7

 

3
0
,9

 

3
3
,2

 

3
1
,9

 

3
3
,3

 

Анализ данных таблицы 5 свиде-

тельствует о положительной динамике 

13 О научной и инновационной деятельности в 

Республике Беларусь в 2019 году. 

Национальный статистический комитет 

Республики Беларусь.  

https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/456/456

f62d66f1339fd8affb44995e1c075.pdf (дата 

обращения 1.04.20210). 

в развитии большинства оцениваемых 

показателей.  

За исследуемый период уровень 

наукоемкости ВВП был ниже поро-

гового значения данного индикатора с 

позиции экономической безопасности – 

менее 1% ВВП. По уровню затрат на 

науку Беларусь уступает большинству 

стран Европы. В частности, для стран 

Европейского Союза средний уровень 

затрат на научные исследования и 

разработки составляет 1,57 % от ВВП. 

На протяжении многих лет соответс-

твующие затраты превышают уровень 

1,0 % от ВВП в Российской Федерации 

(1,1 % в 2018 г.). Среди стран Европы 

по уровню затрат на науку лидируют: 

Швеция (3,40 %), Швейцария (3,37 %), 

Австрия (3,16 %), Дания (3,05 %) и 

Германия (3,02 %). 

Несмотря на некоторый рост 

показателя, характеризующего коли-

чество исследователей на 10 тыс. 

населения, его уровень остается доста-

точно низким по сравнению с 

большинством стран. По этому показа-

телю Беларусь отстает от России (26,3 

чел.) и большинства стран ЕС (средний 

уровень — 56,7 чел.). Среди стран ЕС 

значение нашей страны превышает 

только показатели Кипра (18,5 чел.) и 

Румынии (14,2 чел.). Лидерские 

позиции по данному показателю 

занимают такие европейские страны, 

как Исландия (110,8 чел.), Швеция 

(108,0 чел.) и Дания (107,4 чел.). 

В исследуемые годы наблюдается 

позитивная динамика показателя «Инно-

вационная активность организаций 

промышленности». В 2018 г. Зафикси-

ровано увеличение уровня инновацион-

ной активности организаций промыш-

ленности. Так, в общей сложности 400 

организаций осуществляли затраты на 

разработку и (или) внедрение инноваций 

(в 2017 г. — 372), а их удельный вес 

составил 24,8 % (в 2017 г. — 22,5 %). 380 

организаций промышленности при этом 

осуществляли затраты на техно-

логические инновации (в 2017 г. — 347). 
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Удельный вес таких организаций 

составил 23,3 % (в 2017 г. — 21,0 %). 

Следует отметить, что уровень 

инновационной активности, достигнутый 

в 2018 г., является наиболее высоким за 

всю историю статистических 

наблюдений в Беларуси. По уровню 

инновационной активности организаций 

промышленности Беларусь в несколько 

раз опережает все страны ЕАЭС. Вместе 

с тем в среднем для стран ЕС характерен 

значительно больший уровень (41,5 %). 

Среди государств ЕС наша страна 

соответствует среднему уровню 13 стран, 

вошедших в Евросоюз после 2000 г. (30,5 

%). Максимальные значения показателя в 

основном наблюдаются в странах, 

вступивших в Евросоюз до 2000 г. (в 

среднем — 51,1 %). 

По итогам 2018 г. показатель 

«Удельный вес отгруженной иннова-

ционной продукции в общем объеме 

отгруженной продукции организациями, 

основным видом экономической 

деятельности которых является произ-

водство промышленной продукции», 

составил 18,6 %, что на 1,2 процентного 

пункта выше уровня предыдущего года 

(в 2017 г. — 17,4 %). Значение 

показателя, достигнутое в 2018 г., 

является самым высоким за всю историю 

статистических наблюдений, при этом в 

стоимостном выражении объем 

отгруженной инновационной продукции 

составил 7,9 млрд. долл. США, что 

является максимальным значением с 

2014 г. Как и в предыдущие годы, 

основной объем инновационной продук-

ции поставляется на экспорт (67,5 %, в 

том числе в страны СНГ — 41,9 %). 

Уровень отгруженной инновационной 

продукции, достигнутой в Беларуси по 

итогам 2018 г., является одним из 

наиболее высоких среди всех стран 

Европы: в частности, только для шести 

стран Европы наблюдается более 

высокое значение. Это такие страны, как 

Ирландия (39,2 %), Испания (27,8 %), 

Великобритания (27,3 %), Словакия (25,9 

%), Литва (23,3 %), Германия (19,0 %). 

Среди основных партнеров Беларуси по 

ЕАЭС фиксируется относительно низкий 

уровень отгруженной инновационной 

продукции: для России этот показатель 

равен 6,7 %, для Казахстана — 3,2 %. 

В 2018 г. показатель «Доля экспорта 

наукоемкой и высокотехнологичной 

продукции в общем объеме белорусского 

экспорта» увеличился на 1,4 процентного 

пункта, по сравнению с 2017 г., и 

составил 33,3 %. В стоимостном 

выражении экспорт высокотехноло-

гичной и наукоемкой продукции в 2018 г. 

составил 13 976,1 млн. долл. США, что 

на 19,9 % выше уровня предыдущего 

года (в 2017 г. — 11 652,9 млн. долл. 

США). Экспорт высокотехнологичной и 

наукоемкой продукции Республики 

Беларусь в 2018 г. осуществлялся в 194 

страны мира. Вместе с тем, основной 

объем продукции (80,3 %) приходился 

на 16 стран: 3 страны СНГ (Россия, 

Украина, Казахстан); 7 стран Евро-

пейского Союза (Литва, Польша, Гер-

мания, Кипр, Латвия, Великобритания, 

Бельгия); 4 азиатские страны (Китай, 

Индия, Индонезия, Малайзия); по 1 

стране из Северной и Южной Америки 

(США и Бразилия). Международное 

сопоставление доли высокотехноло-

гичной и наукоемкой продукции в 

общем объеме экспорта показывает, что 

в настоящее время Беларусь находится 

на уровне таких государств Европы, как 

Норвегия (29,4 %), Литва (31,6 %), 

Болгария (32,0 %), Турция (33,1 %). 

При этом наименьшее значение 

показателя среди 35 учтенных стран 

характерно для России (17,0 %). В свою 

очередь, наибольшие значения 

показателя наблюдаются в странах ЕС. 

Оценка научной и инновационной 

деятельности может быть основана на 

учете изобретательской и патентно-

лицензионной деятельности научных 

организаций. 

Динамика поступления патентных 

заявок и выдачи патентов в орга-
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низациях Республики Беларусь в 2012-

2018 гг. приводится в таблице 6.
14

Таблица 6 – Основные показатели 

патентно-лицензионной деятельности 

по объектам промышленной 

собственности (изобретения) 

в 2012-2018 гг., единиц 
Показатели 

2
0

1
2
 

2
0

1
3
 

2
0

1
4
 

2
0

1
5
 

2
0

1
6
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

Подано 

заявок на 

патентование 

изобретений 

1
8

7
1
 

1
6

3
4
 

7
5

7
 

6
9

1
 

5
2

1
 

5
2

4
 

5
4

7
 

Выдано 

патентов на 

изобретения 1
2

9
1
 

1
1

1
7
 

9
8

0
 

9
0

2
 

9
4

1
 

8
5

0
 

6
2

5
 

Действует 

патентов 

на 

изобретения 

4
6

9
4
 

4
4

7
8
 

3
9

1
3
 

2
8

5
8
 

2
7

3
5
 

2
4

1
4
 

2
1

3
5
 

Анализ данных таблицы 6 не 

позволяет сделать выводы о том, что 

изобретательская и патентно-лицен-

зионная деятельность в организациях 

страны динамично развивается или 

характеризуется устойчивой позитивной 

тенденцией. Скорее, фиксируются 

ежегодные колебания количества заявок, 

выданных и действующих патентов и их 

уменьшение из года в год. 

Одной из основных причин 

негативной динамики патентно-лицен-

зионной активности стало существенное 

повышение ставок патентных пошлин 

для национальных заявителей. В 

результате, в несколько раз увеличились 

издержки на подачу, регистрацию и 

поддержание охранных документов. 

Важным направлением анализа 

инновационной безопасности является 

14 О научной и инновационной деятельности в 

Республике Беларусь в 2019 году. 

Национальный статистический комитет 

Республики Беларусь. 

https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/456/456

f62d66f1339fd8affb44995e1c075.pdf (дата 

обращения 1.04.20210). 

коммерциализация инноваций – процесс 

выделения средств на инновации и 

управление этим процессом, вклю-

чающим организацию и координацию 

государственной инновационной дея-

тельности, контроль выделения денеж-

ных средств, передачу завершенных 

разработок в производство и тира-

жирование инновационной продукции. 

Данные о результатах патентно-

лицензионной деятельности в 

Республике Беларусь в 2017-2018 гг., 

характеризующие процесс коммерциа-

лизацию инноваций приводятся в 

таблице 7. 
15

Таблица 7 – Основные показатели 

патентно-лицензионной деятельности в 

Республике Беларусь в 2017-2018 гг. 
Показатели Годы 

2017 2018 

Количество объектов, 

размещенных на 

бирже 

интеллектуальной 

собственности, ед. 

935 673 

Количество 

зарегистрированных 

договоров о передаче 

прав на объекты 

промышленной 

собственности, ед. 

771 688 

Поступление 

денежных средств от 

коммерциализации 

результатов научно-

технической 

деятельности, тыс. 

руб. 

32026 22749 

Внешняя торговля в 

области прав 

интеллектуальной 

собственности, тыс. 

долл. США: 

экспорт 29403,7 62008,6 

импорт 187510,2 206245,8 

15 Под ред. ШУМИЛИНА, А. Г., ГУСАКОВА, В. 

Г. О состоянии и перспективах развития 

науки в Республике Беларусь по итогам 2018 

года: Аналитический доклад. Минск: ГУ 

«БелИСА», 2019, 280 с. 
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Данные таблицы 7 показывают, что 

все рассмотренные показатели патент-

но-лицензионной деятельности, кроме 

объемов экспорта и импорта, в 2018 

году снизились по сравнению с 2017 

годом. Количество объектов, разме-

щенных на бирже интеллектуальной 

собственности, сократилось на 262 ед., 

количество зарегистрированных дого-

воров о передаче прав на объекты 

промышленной собственности умень-

шилось на 83 единицы, поступление 

денежных средств от коммерциа-

лизации результатов научно-техни-

ческой деятельности – на 9277 тыс. руб. 

Объемы экспорта и импорта в рассма-

триваемый период росли: экспорт 

увеличился на 32604,9 тыс. долл. США, 

импорт – на 18735,6 тыс. долл. США. В 

2017 году доля экспорта в импорте 

составила 15,7%, в 2018 г. – 30%. Это 

может свидетельствовать о том, что 

национальная экономика становится 

менее зависимой от зарубежных 

разработок. 

Оценить вклад в экономику 

коммерциализации инноваций позво-

ляют показатели поступления денеж-

ных средств от коммерциализации 

результатов научно-технической дея-

тельности в Республике Беларусь в 

2015-2018 гг. (таблица 8)
16

.

Таблица 8. Показатели поступления 

денежных средств от 

коммерциализации результатов научно-

технической деятельности, тыс. руб. 
Показатели 2015 

г. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

Денежные средства, 

всего 
24072 32592 32026 22749 

в том числе по договорам 

позволяющим 

распоряжаться 

имущественными 

5027 4873 3975 2269 

16 Под ред. ШУМИЛИНА, А. Г., ГУСАКОВА, В. 

Г. О состоянии и перспективах развития 

науки в Республике Беларусь по итогам 2018 

года: Аналитический доклад. Минск: ГУ 

«БелИСА», 2019. 280 с. 

правами: 

на изобретения 391 299 304 671 

полезные модели 69 35 879 272 

промышленные 

образцы 
1335 299 466 7 

ноу-хау 1068 2264 1305 1267 

компьютерные 

программы 
1973 1967 731 45 

селекционные 

достижения 
191 9 290 7 

на инжиниринговые 

услуги 
415 29 20 – 

на исследования и 

разработки 
18320 25957 27112 20209 

на прочие услуги 311 1733 919 271 

В 2018 году в Беларуси 455 органи-

заций занимались научными разработ-

ками и поступление денежных средств 

от коммерциализаций результатов 

научно-технической деятельности этих 

организаций составило 22,749 млн. 

руб., в 2017 году – 32,026 млн. руб., то 

есть произошло сокращение 

поступлений на 29%. На данное 

сокращение наиболь-шее влияние 

оказало уменьшение объемов 

поступлений по договорам на 

исследование и разработки, на полез-

ные модели, промышленные образцы, 

компьютерные программы, селекцион-

ные достижения. Больше всего средств 

(88,8%) поступило в 2018 году от 

договоров на проведение научных 

исследований и разработок. 

Оценки экономических, производс-

твенных и иных факторов, препятству-

ющих инновациям в организациях про-

мышленности, приводятся в таблице 9
17

.

17 О научной и инновационной деятельности в 

Республике Беларусь в 2019 году. 

Национальный статистический комитет 

Республики Беларусь. 

https://www.belstat.gov.by/upload/iblock/456/456

f62d66f1339fd8affb44995e1c075.pdf (дата 

обращения 1.04.20210). 
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Таблица 9 – Факторы, препятствующие 

инновациям организаций 

промышленности Республики Беларусь 

в 2017–2018 гг., единиц 

Факторы 

Число организаций, 

основным видом 

экономической 

деятельности которых 

является производство 

промышленной продукции, 

оценивших отдельные 

факторы, препятствующие 

инновациям, как 

Основ-

ные 

или 

реша-

ющие 

Значи

тель-

ные 

Незна-

читель

ные 

Годы 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

2
0

1
7
 

2
0

1
8
 

Экономические: 

недостаток 

собственных 

средств 

6
8

7
 

6
6

9
 

5
3

4
 

5
5

5
 

3
3

9
 

4
2

9
 

недостаток 

финансовой 

поддержки со 

стороны 

государства 

2
4

4
 

2
5

7
 

5
5

1
 

5
8

2
 

6
5

9
 

8
0

4
 

низкий 

платежеспособ-

ный спрос на 

новые продукты 

2
4

7
 

2
6

2
 

5
6

4
 

6
4

7
 

6
3

9
 

7
4

4
 

высокая 

стоимость 

нововведений 

5
0

6
 

5
3

4
 

6
7

6
 

7
3

4
 

3
2

2
 

3
8

5
 

высокий 

экономический 

риск 

3
6

9
 

4
2

2
 

7
2

6
 

7
6

6
 

3
8

9
 

4
6

5
 

длительные 

сроки 

окупаемости 

3
3

3
 

3
8

5
 

7
5

1
 

8
0

1
 

4
0

4
 

4
6

7
 

Производствен-

ные 

низкий 

инновационный 

потенциал 

организации 

2
5

8
 

2
7

9
 

4
6

4
 

4
7

9
 

7
6

8
 

8
9

5
 

недостаток 

квалифицирован

ного персонала 

1
6

0
 

1
9

1
 

4
5

3
 

4
6

2
 

8
9

2
 

1
0

0
0
 

недостаток 

информации о 

новых 

технологиях 

9
9
 

1
1

7
 

3
6

5
 

4
0

3
 

1
0

2
6
 

1
1

3
3
 

недостаток 

информации о 

рынках сбыта 

1
2

1
 

1
3

7
 

3
9

9
 

1
5

3
 

9
6

2
 

1
0

6
3
 

невосприимчиво

сть организации 

к нововведениям 

8
7
 

1
1

3
 

2
5

4
 

2
9

0
 

1
0

9
8
 

1
2

5
0
 

недостаток 

возможностей 

для коопериро-

вания с другими 

организациями 

1
0

6
 

1
2

3
 

3
2

0
 

3
6

4
 

9
8

4
 

1
1

6
6
 

Другие 

низкий спрос на 

инновационную 

продукцию 

1
6

6
 

2
0

3
 

5
0

5
 

5
6

3
 

7
4

6
 

8
8

7
 

несовершенство 

законодательств

а по вопросам 

регулирования и 

стимулирования 

инновационной 

деятельности 

1
0

9
 

1
4

9
 

3
5

2
 

4
0

3
 

8
8

3
 

1
1

0
1
 

неопределенн

ость сроков 

инновационно

го процесса 

1
3

2
 

1
9

8
 

4
6

0
 

5
3

7
 

7
8

1
 

9
1

8
 

неразвитость 

инновацион-

ной инфра-

структуры  

1
1

0
 

1
5

3
 

4
5

9
 

5
1

4
 

8
2

4
 

9
8

6
 

неразвитость 

рынка 

технологий 

1
4

3
 

1
7

3
 

4
5

7
 

5
3

1
 

7
3

5
 

9
4

9
 

Анализ данных таблицы 9 

позволяет сделать следующие выводы. 

Организации большое значение при-

дают экономическим факторам: нехват-

ка денег и риски по-прежнему являются 

если не основным, то значительным 

препятствием на пути инноваций. 

Важное место занимают производствен-

ные факторы: ссылки на свой низкий 

инновационный потенциал, сужение 

возможности для кооперации, многим 

не хватает информации, хотя это не 

ключевые проблемы. Не считаются 

непреодолимыми низкий спрос, 
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несовершенство законодательства и 

неопределенность сроков инновацион-

ного процесса, хотя значения всех 

оценок в 2018 году увеличились по 

сравнению с предыдущим годом. В 

целом же кардинальных изменений в 

отношении бизнеса к инновациям не 

заметно.  

Результаты исследования показы-

вают, что у респондентов не нашлось 

объяснений, свидетельствующих о 

непреодолимых препятствиях для 

инновационной активности. Однако все 

они в комплексе свидетельствуют о 

существовании значительных проблем. 

Например, слабость малого бизнеса и 

доминирование госсобственности порож-

дают невосприимчивость к новов-

ведениям и трудности с коопериро-

ванием, на которые жалуются респон-

денты. Дороговизна нововведений, 

высокий экономический риск и 

длительные сроки окупаемости нововве-

дений, которые названы главными 

препятствиями, являются следствием 

низких темпов роста экономики. 

Устранение негативного влияния 

данных факторов позволит повысить 

инновационную безопасность Респуб-

лики Беларусь. 

Заключение 

В результате исследования можно 

сделать вывод, что научную, научно-

техническую и инновационную сферы 

деятельности следует рассматривать 

как разные этапы единого процесса. 

Несмотря на позитивные тенденции 

развития науки и инновационной 

деятельности в Республике Беларусь, 

можно выделить несколько 

проблемных аспектов. 

Наблюдающиеся темпы роста 

кадрового потенциала и финанси-

рования научной сферы не обеспечили 

выход на целевой уровень данных 

показателей к 2020 г. Количество 

исследователей на 10 тыс. населения в 

2018 г. составляет 18,8 человека при 

целевом значении на 2020 г.— 22,0 

человека. Аналогичная ситуация харак-

терна для наукоемкости ВВП, значение 

которого остается значительно ниже 

среднеевропейского уровня (более 2,0 

%), а также ниже порога экономической 

безопасности (не менее 1,0 %). 

Недостаточный объем финансирования 

науки на протяжении последних де-

сятилетий определили характер иннова-

ционной деятельности в Республики 

Беларусь, которая в большинстве слу-

чаев сводится к закупке и внедрению 

зарубежных технологий. 

В наиболее развитых странах мира 

сформировалось устойчивое соотно-

шение между затратами на НИОК(Т)Р и 

инвестиционными затратами, которые 

связаны с последующим освоением 

результатов научно-технической дея-

тельности в производстве. В частности, 

в среднем в странах Европейского 

Союза на 1,0 евро капитальных затрат, 

связанных с инновационной актив-

ностью (земля, здания, станки и 

оборудование), приходится 2,6 евро на 

исследования и разработки новых 

технологий и продукции. В Беларуси 

это соотношение значительно отли-

чается: на 1,0 руб. капитальных затрат, 

связанных с инновационной актив-

ностью, приходится всего 0,8 руб. на 

исследования и разработки. Подобная 

ситуация приводит к зависимости 

национальной экономики от импорта 

технологий и оборудования. 

Для преодоления негативных 

аспектов в развитии инновационной 

деятельности в ближайшей перспективе 

необходимо обеспечить: 

- сохранение благоприятных условий,

в том числе налоговых, для научной

и инновационной деятельности;

- ускоренное развитие кадрового 

потенциала научной сферы;

- наращивание объемов финансиро-

вания научных исследований и

разработок;

- дальнейшее совершенствование на-

циональной инновационной систе-
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мы, способствующей реализации 

инновационных проектов на основе 

внедрения отечественных разра-

боток. 

Таким образом, исследованные 

основные факторы инновационной безо-

пасности и проведенный анализ их 

влияния на формирование национальной 

инновационной экономики и нацио-

нальной инновационной системы пока-

зывают, что инновационная безопасность 

не обеспечивается комплексно и не в 

полной мере реализуются все подсис-

темы, обеспечивающие безопасность 

осуществления инновационного цикла. 

Процесс формирования инновацион-

ной экономики затрагивает стратеги-

ческие и тактические цели развития 

национальной экономики, меняет 

способы и методы достижения целей, но 

принципиальные задачи развития эконо-

мики остаются прежними: устойчивость, 

экономическая эффективность, конку-

рентоспособность, экономическая неза-

висимость, способность экономики к 

саморазвитию и прогрессу, иннова-

ционная безопасность. 
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Noile tipuri de amenințări și pericole la adresa societăților contemporane impun 

analiza minuțioasă a conceptelor de bază ale fenomenului securității prin prisma noilor 

provocări asupra acestuia. Securitatea societală se dovedește a fi unul dintre cele mai sensibile 

sectoare ale securității unui stat. Raportul dintre securitatea națională, securitatea societății și 

locul și rolul persoanei în această paradigmă constituie obiectul analizei mai multor autori și 

lucrări consacrate ale domeniului securității. Analiza procesului de edificare a definiției 

acestui concept, cât și dificultățile procesului de formulare a conceptului de securitate 

societală constituie obiectul prezentei cercetări prin prisma pozițiilor doctrinare autohtone și 

internaționale. 

Cuvinte-cheie: securitate societală, stat, securitate națională, amenințări, riscuri de 

securitate. 

THE ANALYSIS OF THE CONCEPT OF SOCIETAL SECURITY 

The modern societies face new types of threats and dangers which impel the detailed 

analysis of the basic concepts related to the security phenomenon in the light of new 

challenges. The societal security turns to be one of the most sensitive sectors of the state’s 

security. The correlation between national security, societal security and the place and the 

role of the individual in this paradigm is the object of an analysis made by several authors 

and works dedicated to the security field. Analyzing the process of edifying the definition of 

this concept and the difficulties of formulating the concept of societal security is the object of 

this research in terms of the local and international doctrinal position. 

Keywords: social security, state, national security, threats, security risks. 

ANALYSE DU CONCEPT DE SÉCURITÉ SOCIÉTALE 

Les sociétés modernes se confrontent à de nouveaux types de menaces et de dangers 

et poussent donc à l'analyse détaillée des concepts de base liés au phénomène de sécurité à la 

lumière de nouveaux défis. La sécurité sociétale se révèle être l’un des secteurs les plus 

sensibles de la sécurité d’un état. Le rapport entre sécurité nationale, sécurité sociétale, la 

place et le rôle de la personne dans ce paradigme font l'objet d'une analyse realisée par 

plusieurs auteurs et ouvrages dédiés au domaine de la sécurité. L'analyse du processus 

d'édification de la définition de ce concept et des difficultés de formulation du concept de 

sécurité sociétale fait l'objet de cette recherche au regard des positions doctrinales locales et 

internationales. 
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АНАЛИЗ КОНЦЕПЦИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Современные общества сталкиваются с новыми типами угроз и опасностей и 

поэтому требуют подробного анализа основных концепций, связанных с феноменом 

безопасности, в свете новых вызовов. Общественная безопасность оказывается 

одним из наиболее чувствительных секторов безопасности государства. 

Cоотношение между национальной безопасностью, социальной безопасностью и местом 

и ролью человека в этой парадигме является объектом анализа, проведенного 

множеством авторов в работах, посвященных области безопасности. Анализ процесса 

создания определения этого понятия и трудностей формулирования концепции 

общественной безопасности является предметом данного исследования с точки зрения 

национальных и международных доктринальных позиций. 

Ключевые слова: социальная безопасность, государство, национальная 

безопасность, угрозы, риски безопасности. 

Securitatea națională este responsa-

bilitatea statului și a guvernului de a 

proteja locuitorii unui stat, ca grup, de 

inamicii și amenințările interne și externe. 

O caracteristică distinctivă a conceptului 

de securitate națională este acordarea 

priorității protecției statului sau protecției 

instituțiilor și structurilor guvernamentale. 

Securitatea persoanei pune accentul pe 

protecția fiecărui individ și identifică statul 

ca o potențială amenințare la adresa 

securității indivizilor.  

Termenul de securitate societală a fost 

folosit pentru prima dată de către autorul 

Barry Buzan în cartea „Oameni, state și 

frică”
1
. Securitatea societală a fost doar

unul dintre cele cinci sectoare în abordarea 

sa în cinci dimensiuni a teoriei securității, 

alături de securitatea militară, politică, 

economică și de mediu. Totuși, aici toate 

dimensiunile lui Buzan, inclusiv cea 

societală, erau încă sectoare ale securității 

statului: societatea, de exemplu, era doar 

un sector în care statul putea fi amenințat. 

Cu toate acestea, în „Identitate, 

migrație și noua agendă de securitate în 

Europa”, Ole Waever susține că abordarea 

anterioară în cinci dimensiuni a lui Buzan 

B. a devenit „de nesuportat” în contextul

actual pentru securitatea societală. Drept

urmare, el a propus o reconceptualizare a

1 BUZAN, B. People, States, and Fear: An Agenda 

for International Security Studies in the Post-Cold 

War Era. Boulder: Lynne Rienner, 1991. 393 p. 

teoriei anterioare a lui Buzan B., nu din 

cinci sectoare ale securității statului, ci 

prin prisma dualității dintre securitatea 

statului și cea a societății. 

B. Buzan fundamentează conceptul de

securitate societală ca fiind capacitatea 

unei societăți de a persista în caracterul său 

esențial în condiții în schimbare și în 

posibile amenințări. Din această concepție, 

teoreticienii de la Copenhaga intenționau 

să evidențieze fenomenul identității și 

coeziunii societale ca surse de 

instabilitate
2
. Cu alte cuvinte, securitatea

unei societăți este compromisă atunci când 

societatea respectivă percepe că identitatea 

sa este amenințată. În acest caz, identitatea 

este un ansamblu de idei și practici care 

identifică anumiți indivizi ca membri ai 

anumitor grupuri sociale. Astfel, 

securitatea societății este menită să pună 

capăt diferenței dintre securitatea statului 

și siguranța umană. 

Conceptul subliniază dualitatea 

statului și securitatea societății. Acești 

autori tratează securitatea societății ca 

sector al securității statului și drept un 

obiect referent în sine. Cu alte cuvinte, în 

timp ce securitatea statului este preocupată 

de amenințările la adresa suveranității sale 

(dacă statul își pierde suveranitatea, nu va 

2 IIGIT, A., KLOTZ, A. How far does ”societal 

security” travel? Securitization in South African 

immigration policies. In: Security Dialogue, 2004, 

Vol. 45(2), p.137–155. 
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supraviețui ca stat), securitatea societății 

este preocupată de amenințările la adresa 

identității unei societăți (dacă o societate 

își pierde identitatea, nu va supraviețui ca 

societate). Teoreticienii de la Copenhaga 

au susținut că, deși statul este un obiect de 

referință pentru sectoarele militar, politic, 

economic, societal și de mediu, societatea 

este, de asemenea, un obiect de referință 

pentru sectorul social
1
.

Securitatea societală depășește arealul 

ce ține de asigurarea supraviețuirii statului 

sau doar protecția individului și prezintă 

societatea ca unitate importantă, societatea 

ca „familie a tuturor”, unde diferite 

organizații și autorități, precum și 

locuitorii acestora joacă un rol în crearea 

unei societăți sigure, solide și rezistente. 

Astfel, societatea este ceea ce ar trebui 

protejat și îmbunătățit
2
.

Până nu demult, în abordarea 

științifică a securității naționale
3
, termenii

„securitate societală” și „securitate 

socială” nu erau utilizați. De ceva vreme, 

aceste probleme au devenit combinate cu 

existența statului, integritatea sa teritorială, 

durabilitatea structurilor și asigurarea 

libertății de dezvoltare, de exemplu 

dezvoltarea culturală și socială, creșterea 

calității vieții cetățenilor, prosperitatea 

lor
4
. Introducerea securității societale pe

baza studiilor de securitate oferă capacități 

cognitive ușor diferite – poate fi privită ca 

domeniu al securității naționale, care este o 

1 WEAVER, O., BUZAN, B., KELSTRUP, M., 

LEMAITRE, P. Identity, Migration and the New 

Security Agenda in Europe. London: Palgrave 

Macmillan, 1993, 231 p. 
2 Defining Societal Security in the Baltic Sea Region 

Summary of the discussions in the seminar on the 

concept of societal security, 26 November 2019, p. 1. 

http://www.bsr-secure.eu/wp 

content/uploads/2020/05/Defining-Societal-

Security-in-the-BSR_Conclusions-from-the-

seminar-on-the-concept-of-societal-security_26-

November-2019.pdf (accesat 23.03.2021). 
3 BRZEZINSKI, Z. Power and Principle: Memoirs 

of the National Security Adviser, 1977–1981. New 

York: Straus and Giroux, 1983, 587 p. 
4 WEAVER, O., BUZAN, B., et al. Op. cit., p. 23.  

condiție esențială pentru securitatea multor 

alte entități.  

Conceptul de securitate societală se 

bazează nu numai pe echivalarea 

importanței statului și societății, ci și pe 

recunoașterea faptului că protejarea 

securității este un contract între cetățeni și 

autorități, în temeiul căruia ambele părți au 

responsabilități, obligații și așteptări 

reciproce, contribuția lor la construirea 

rezistenței societății și la gestionarea 

corectă a situației în care apare o criză. 

Securitatea societală înseamnă un nou 

cadru de guvernanță pentru consolidarea 

rezilienței în ciclul de gestionare a 

crizelor
5
.

Securitatea societală este asociată cu 

reducerea probabilității de apariție a feno-

menelor nedorite și reducerea riscurilor 

asociate cu problemele de supraviețuire, 

calitatea vieții și identitatea națională, în 

timp ce securitatea publică este asociată cu 

protecția vieții, sănătății și proprietății 

cetățenilor.  

Prin urmare, securitatea societală este 

o funcție socială a culturii securității

naționale, care reprezintă întregul element

material și nematerial al moștenirii

înglobate a oamenilor din sferele militare

și nemilitare, adică apărarea autonomă pe

scară largă a persoanelor sau entităților

active. Securitatea societală, la scară

individuală și națională, este o zonă de

interacțiuni sociale co-dezvoltată de

fluxuri din diferite domenii – morale,

socio-juridice, materiale. Capitalul social

și cultural le completează pe fiecare, dând

efectul sinergiei
6
.

5 Defining Societal Security in the Baltic Sea Region 

Summary of the discussions in the seminar on the 

concept of societal security, 26 November 2019, p. 2. 

http://www.bsr-secure.eu/wp 

content/uploads/2020/05/Defining-Societal-

Security-in-the-BSR_Conclusions-from-the-

seminar-on-the-concept-of-societal-security_26-

November-2019.pdf (accesat 23.03.2021). 
6 GIERSZEWSKI, J., PIWOWARSKI, J. 

Theoretical Basics of Societal Security. Security 

Dimensions. În: International & National Studies, 

nr. 2 (18), 2016, p. 32. 
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Dificultățile procesului de definire a 

securității societale s-ar rezuma la: 

- Incertitudinea cu privire la modul în

care ar trebui organizată cooperarea în

prevenirea și reacția la amenințări,

având în vedere că structurile

responsabile diferă de la stat la stat,

indiferent dacă este vorba de organizații

civile sau militare responsabile.

- Există diferite definiții și înțelegeri ale

conceptelor de siguranță și securitate

în funcție de țară și/sau sector. Pentru

unii experți, siguranța este legată de

riscuri, în timp ce securitatea este

legată de amenințări
1
.

Analiza literaturii științifice poloneze

a subiectului permite să observăm că 

securitatea societală este încă definită 

neconcordant. De exemplu, atunci când 

vorbim despre protecția societății 

împotriva unei varietăți de amenințări, 

corect ar trebui să le calificăm drept 

amenințări asupra securității societății în 

stat, adică un stat obiectiv, reflectat 

subiectiv în conștiința publică. Dar dacă 

analizăm securitatea societală, aceasta 

constă în asistența acordată indivizilor și 

grupurilor sociale din cadrul sistemului 

specific și asociate cu dimensiunea 

economică (socială)
2
.

Cea mai influentă idee care a rezultat 

din lărgirea conceptuală a studiilor de 

securitate din anii 90 de către Școala de la 

Copenhaga a fost aceea a securității 

societale. Conceptul conduce practic la 

amenințări nonmilitare cu soluții 

nonmilitare atunci când subiectul nu este 

statul (securitatea națională), nici indivizii 

din el (securitatea umană, siguranța), ci 

societatea.  

1 Defining Societal Security in the Baltic Sea 

Region Summary of the discussions in the seminar 

on the concept of societal security, 26 November 

2019, p.3. http://www.bsr-secure.eu/wp-

content/uploads/2020/05/Defining-Societal-

Security-in-the-BSR_Conclusions-from-the-

seminar-on-the-concept-of-societal-security_26-

November-2019.pdf (accesat 23.03.2021). 
2 GIERSZEWSKI, J., PIWOWARSKI, J. Op. cit., 

p. 41.

Marek Leszczyński, scriind despre 

„securitatea societală”, atrage de facto 

atenția asupra impactului instituțional al 

unui stat național care determină 

conturarea mai mult sau mai puțin activă a 

securității societale. Autorul indică etapele 

legale și organizaționale (zona societală și 

pilonul II al culturii securității naționale) 

efectuate de diferite entități, care sunt 

menite să asigure un standard corect al 

existenței indivizilor și grupurilor sociale. 

Acesta împarte securitatea societală într-o 

securitate de dezvoltare (capital uman), și 

securitate socială – garanție a venitului 

minim și plățile sociale (capital social)
3
.

Literatura rusă în domeniul dreptului 

securității naționale fundamentează științific 

și argumentat existența unei ramuri distincte 

a dreptului – dreptul securității naționale și 

subramurile acesteia. 

Problema locului securității societale, 

definite în actele normative ale Federației 

Ruse drept parte componentă a securității 

publice, în sistemul de securitate națională 

este una dintre cele mai discutabile din 

cadrul teoriei generale a securității 

naționale. În comunitatea științifică, 

dilema dacă securitatea societală poate fi 

considerată o formă de securitate națională 

este controversată
4
.

În opinia autoarei I. B. Kardashova, 

unii autori ruși considerau că o parte 

integrantă a securității naționale este 

securitatea societală, care trebuie asigurată 

de organele de stat, autoritățile locale, 

organizațiile publice și mișcările civice. O 

altă parte de autori nu au inclus conceptul 

de „securitate societală” în sistemul de 

securitate națională, deși au atras atenția 

asupra importanței problemei „securității 

publice”.  

Pentru I. B. Kardashova, acest tip de 

securitate națională este „cel mai înalt 

punct” al securității naționale, adică nu 

3 GIERSZEWSKI, J., PIWOWARSKI, J. Op. cit., 

p. 44.
4 ШОБОДОЕВА, А. В. Основы теории нацио-

нальной безопасности: курс лекций. Иркутск:

БГУЭП, 2015, с. 177.
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poate fi echivalat cu astfel de tipuri de 

securitate națională precum cea 

economică, de mediu, informațională etc., 

ci poate fi raportat doar la securitatea 

statului
1
.

Iu. G. Fedotova a scris că „siguranța 

publică” este un concept foarte larg. 

Include protecția relațiilor publice, care nu 

sunt relații juridice și, de asemenea, nu 

conțin elemente de executare specifice 

structurilor de stat. Acest lucru ne permite 

să spunem că securitatea publică este 

inclusă doar parțial în conceptul de 

securitate națională, are și alte elemente 

componente care depășesc cadrul securității 

naționale și nu sunt reglementate de normele 

constituționale și legale. Autoarea nu 

împărtășește aprecierea siguranței publice 

dată de I.B. Kardashova, deoarece consi-

deră că la cel mai înalt nivel, în sensul 

Constituției Federației Ruse, este exclusiv 

siguranța individului și a intereselor sale
2
.

Autorii autohtoni consideră important 

în studiul securităţii naţionale de atras 

atenția, nu în ultimul rând, asupra 

dimensiunii sociale a securității, pentru a 

nu confunda două concepte diferite – este 

vorba de securitatea socială și societală. 

Acestea două au fost confundate și în 

cadrul elaborării Strategiei securităţii 

naționale a Republicii Moldova, unde 

inițial măsurile de asigurare a securității 

societale presupuneau activităţi de 

contracarare a tabagismului, abuzului de 

alcool şi utilizării substanţelor narcotice,
3

care de fapt sunt vicii sociale
4
.

1 КАРДАШОВА, И. Б. Укрепление консти-

туционных основ общественной 

безопасности. В: Законы России: опыт, анализ, 

практика. 2010, № 4, c. 110–114. 
2 ФЕДОТОВА, Ю. Г. Понятие общественной 

безопасности Российской Федерации. В: 

Российская юстиция. –2014, № 11, c. 2–5. 
3 Strategia securitatii nationale a Republicii 

Moldova. Proiect. 

https://www.presedinte.md/app/webroot/proiecte/

SSN16.pdf (accesat: 24.01.2021). 
4 ALBU, N. Securitatea națională: Aspecte 

teoretice și practice. Chișinău: Academia Militară 

a Forțelor Armate ”Alexandru cel Bun”, 2013,  p. 

48. 

Securitatea societății se referă la 

capacitatea unei societăți de a persista în 

caracterul său esențial în condiții în 

schimbare și amenințări posibile sau 

efective. Această securitate este amenințată 

atunci când „societățile percep o 

amenințare în termeni identitari”. 

Securitatea societală este noua dimensiune 

care se construiește și este menită să pună 

capăt diferenței dintre securitatea statului 

și siguranța umană
5
. Între aceste concepte

există o legătură funcțională numai dacă 

condițiile sociale afectează identitatea 

colectivă de sine. Un exemplu poate fi un 

pogrom al țiganilor polonezi din Mława 

sau războiul din Bosnia, unde sârbii care 

trăiesc în mediul rural se simt amenințați 

de musulmanii care locuiesc în zonele 

urbane
6
. Cele două grupuri s-au deosebit

nu numai în ceea ce privește religia 

mărturisită, ci și într-un anumit grad de 

prosperitate
7
.

În opinia autoarei N. Albu, când 

vorbim despre securitatea societală, ne 

referim la menţinerea, în cadrul unor 

condiţii acceptabile, pentru a permite 

procesul de evoluţie, a identităţii naţionale 

colective, modelelor tradiţionale ale limbii, 

culturii, religiei şi obiceiurilor unui popor
8
.

Determinarea locului securității socie-

tale în sistemul de securitate națională este 

fundamental importantă. În primul rând, 

este necesară o bază metodologică pentru 

rezolvarea sarcinilor legale, organiza-

ționale, de aplicare a legii. În al doilea 

rând, baza securității naționale și, în 

același timp, scopul acesteia este 

asigurarea securității individului. În acest 

sens, poziția securității societale în raport 

cu securitatea națională ar trebui să fie 

absolut clară, întrucât realizarea acestor 

5 Swedish Emergency Management Agency. 

Societal Security and Crisis Management in the 

21st Century. Sweden: Stockholm, 2004, p. 19. 
6 NATION, R. C. A History of the War in the 

Balkans 1991-2002. San Diego: Didactic Press, 

2015, 388 p. 
7 GIERSZEWSKI, J., PIWOWARSKI, J. Op. cit., 

p. 42.
8 ALBU, N. Op. cit., p. 49.
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obiective ale securității naționale este 

posibilă prin consolidarea securității 

societale. 

În consecință, securitatea națională 

este un concept generic general care unește 

un set de tipuri de securitate națională care 

nu depind de caracteristicile ramurale, iar 

securitatea societală este un concept specific. 

Astfel, interacțiunea lanțului securitate 

– securitate națională – securitate societală

poate fi reprezentată după cum urmează:

securitatea este un concept general,

securitatea națională este un concept

generic, securitatea societală este un

concept specific și, în opinia autorului S. V.

Khmelevsky, securitatea statului este un

mijloc, iar nivelul adecvat de securitate

publică/societală este scopul acestui tip de

securitate națională
1
.

Conceptul de securitate societală este 

utilizat și în țările nordice. Acesta poate fi 

constatat în textul Strategiei Consiliului 

Nordic privind securitatea societății, 

adoptată în octombrie 2019
2
. Nordforsk,

organizația din cadrul Consiliului de 

Miniștri Nordic, care oferă finanțare și 

facilitează cooperarea nordică în domeniul 

cercetării și infrastructurii de cercetare, 

folosește, de asemenea, conceptul de 

securitate societală și are din 2013 un 

program de cercetare privind securitatea 

societății. 

Tradiția norvegiană se bazează pe 

experiențe din industria petrolieră, 

inginerie, gestionarea riscurilor și, în aceste 

scopuri, folosește termenul de siguranță 

societală. Începând cu Comisia Willoch 

privind vulnerabilitățile societale, 

prezentată în 2000, experții norvegieni se 

concentrează, de asemenea, pe problemele 

1 ХМЕЛЕВСКИЙ, С. В. Современная система 

национальной безопасности России: 

структурно-функциональный анализ. В: 

Социально-политические науки, 2011, № 1, c. 

153. 
2 Nordic Strategy on Societal Security, adopted at 

the Session of the Nordic Council, Stockholm, 30 

October 2019 http://norden.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1362729/FULLTEXT0

2.pdf (accesat 20.02.2021). 

mai largi ale aspectelor funcționale, cum ar 

fi construirea rezistenței și protejarea 

membrilor societății.  

În 2001, noțiunea de securitate 

societală a fost introdusă și în Suedia de 

către Comisia Pettersson, conducând la 

înființarea în 2002 a Agenției suedeze de 

gestionare a urgențelor. În cadrul acestei 

tradiții nordice, incertitudinile sunt subliniate 

ca un aspect important al înțelegerii și 

evaluării siguranței și securității. 

Componentele-cheie ale securității 

societale sunt: întreaga societate, protejarea 

vieților, proprietăților și valorilor (umane, 

politice, culturale etc.); includ asigurări și 

procese de recuperare, precum și procese de 

învățare; recunosc cadrul de guvernanță 

care pune accentul pe parteneriatul dintre 

agențiile/serviciile profesionale și societatea 

civilă. 

Școala de la Copenhaga a oferit un 

serviciu conceptului de securitate prin 

eliberarea disciplinei legate de aceasta 

(studii de securitate, studii strategice, relații 

internaționale, analize de conflicte) din 

cămașa de forță centrată pe stat. Prin acest 

pas, a fost luată în considerare asasinarea pe 

criteriu politic a oamenilor de către propriul 

guvern sau alte părți ale societății, precum 

și oferirea unei explicații a morții 

indivizilor datorită construcției sociale, 

oricât de abstracte și subiective ar fi 

acestea
3
.

Securitatea societală în literatură este 

interpretată diferit. Dacă presupunem că 

termenul este situat în domeniul manage-

mentului, acesta este procesul de „coordo-

nare a eforturilor colective pentru 

atingerea obiectivelor organizației, 

folosind tehnici în structuri organizate, 

bazate pe sarcini desemnate”,
4
 o astfel de

abordare poate fi aplicată tuturor 

organizații care operează în zona 

securității pe scară largă. 

3 HOUGH, P. Understanding Global Security, 

London: Routledge, 2004, p. 106-123. 
4 COLE, P. K. Management Theory and Practice. 

Stamford: International Thomson Business Press, 

2011. 640 p. 
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Prin urmare, se poate spune că 

managementul înțeles astfel implică contu-

rarea conștientă și rațională a relației dintre 

elementele organizatorice ale sistemului de 

securitate societală, cu creativitatea, flexibi-

litatea și eficiența sa, menite să atingă 

starea de securitate în sectorul său special
1

și să o mențină la nivelul dorit. 

Expertul român Chifu I. este de părerea 

că societățile sunt grupuri unite printr-un 

sentiment de identitate colectivă. Practic, 

apar atunci când este folosit termenul „noi”. 

În studierea aspectelor de securitate, 

societățile sunt diferite de alte structuri 

(adică state, organizații internaționale) sunt 

formate din indivizi, pot opera și 

interacționa în cadrul sistemului 

internațional ca unități, au o istorie/un 

trecut comun și au un viitor comun. 

În acest context, societățile pot include 

state naționale, dar acest lucru nu este 

întotdeauna adevărat, precum și nu este 

adevărat să se limiteze o societate la un 

element singular de definiție cu privire la 

identitatea unui grup: etnic, religios, pe 

sexe, vârstă etc. 

Prin urmare, aplicând conceptul de 

securitate la această definiție a societății, 

securitatea societală se ocupă în principal 

de conservarea și afirmarea identității 

societății și coeziunea membrilor societății, 

luând în considerare toate elementele 

descriptive ale societății date. Astfel, cele 

mai utilizate elemente care trebuie 

menținute sunt identitățile etno-culturale și 

religioase
2
.

Identitatea unei națiuni se modelează 

de-a lungul secolelor, creând un capital 

cultural național bazat pe resursele 

materiale și spirituale, sistemul de valori 

religioase și morale și simbolismul național. 

Toate aceste valori sunt transferate de la o 

generație la alta. O preocupare cu privire la 

pierderea identității culturale și, prin 

1 BUZAN, B. Op. cit. 393 p. 
2 CHIFU, I. Societal security. An agenda for the 

Eastern Europe, 18 p. http://www.cpc-

ew.ro/pdfs/societal_security.pdf (accesat 

15.03.2021). 

urmare, naționale, a fost și va fi întotdeauna 

prezentă.  

Putem menționa că securitatea 

societății, atribuită aici așa-numitului sector 

de securitate socio-culturală, se 

caracterizează, pe de o parte, prin gradul 

ridicat de legături cu o persoană (o 

persoană care acționează în securitate), 

fiind un purtător individual al securității 

culturii naționale și, pe de altă parte, cu 

societatea (națiunea) (o entitate care 

acționează în securitate), adică, în același 

timp, depozitarul, tutorele și dezvoltatorul 

culturii securității naționale. 

A doua zonă a securității societății, 

fiind o sferă socială, se aplică indivizilor și 

aspectelor economice ale vieții lor, prin 

care identitatea poate afecta nivelul de 

identificare cu societatea care creează o 

națiune, de la participarea deplină la viața 

socială, până la marginalizare și excludere.  

Securitatea socială este legată de 

răspunsul statului la condițiile joase de 

viață, rezultând într-o garanție de 

securitate socială, astfel încât, într-o 

situație de criză, putem conta nu numai pe 

voi înșivă, familie, organizație caritabilă 

sau piață. În concluzie, în domeniul 

securității societății există două domenii 

tematice: 

1. Socio-cultural (securitate societală), atât

cu dimensiunea individuală, cât și cu

dimensiunea societală, foarte puternic 

asociată cu identitatea colectivă, 

națională; 

2. Social (securitate socială), care este

asociat cu dimensiunea existențială a

unui individ care acționează în

securitate
3
.

În ceea ce privește securitatea socială,

autorii autohtoni A. Rojco şi E. Colîbneac 

ne oferă următoarea definiţie: „Securitatea 

socială este starea de protecţie de diverse 

pericole, care ameninţă interesele vitale ale 

persoanei şi relaţiile dintre grupuri sociale 

3 GIERSZEWSKI, J., PIWOWARSKI, J. Op. cit., 

p. 44.
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cu privire la situaţia lor şi locul în 

societate”
1
.

Componentele importante ale concep-

tului de securitate societală ar fi: 

- Crearea, stabilirea și protejarea securi-

tății societale ar trebui înțelese ca un

proces continuu.

- Ciclul complet de protecție civilă este

inclus în noțiunea de securitate socie-

tală: prevenire, pregătire, răspuns și

recuperare.

- Gestionarea riscurilor de dezastru și

consolidarea rezilienței sunt vitale

pentru o securitate societală sporită.

Ar trebui să ne concentrăm pe

reducerea vulnerabilităților și

consolidarea capacității de a răspunde

la potențiale urgențe.

- Există responsabilitatea rezidenților de

a contribui prin angajarea tuturor

actorilor din societate și construirea

rezilienței individuale, precum și a

rezilienței colective.

- Aplicarea legii ar trebui privită ca un

proces care contribuie la consolidarea

stabilității și siguranței în societate.

- Conceptul implică recunoașterea secu-

rității ca o problemă complexă,

inclusiv necesitatea de a analiza

amenințările și pericolele și de a

evalua riscul și măsuri potențiale de

prevenire.

- Este un concept „contestat”, deoarece

privește valorile și întrebarea dificilă

despre ce și ale cui valori trebuie

protejate
2
.

1 ROJCO, A., COLÎBNEAC, E. Problemele 

securităţii sociale şi de creare a sistemului de 

standarde sociale minime în Moldova. Informaţie 

de sinteză. Chişinău: Institutul Naţional de 

Economie şi Informaţie, 2001, p. 1. 
2 Defining Societal Security in the Baltic Sea 

Region Summary of the discussions in the seminar 

on the concept of societal security, 26 November 

2019, p. 3. http://www.bsr-secure.eu/wp-

content/uploads/2020/05/Defining-Societal-

Security-in-the-BSR_Conclusions-from-the-

seminar-on-the-concept-of-societal-security_26-

November-2019.pdf (accesat 23.03.2021). 

În sensul celor reflectate este 

important să analizăm amenințările la 

adresa securității societale. Studiul 

fenomenului menționat aici drept 

securitate societală a devenit o necesitate a 

societății și statului democratic, una dintre 

prioritățile culturii securității naționale. 

Principala categorie de cercetare supusă 

analizei sunt amenințările la adresa 

securității societale. Există o cantitate 

consistentă de literatură ce se referă la mai 

multe aspecte științifice, care analizează 

acest tip de amenințări.  

Prin urmare, teoreticienii de la 

Copenhaga au identificat amenințări la 

adresa securității sociale, cele care 

modifică și amenință și securitatea 

individuală. Acestea pot include: epurarea 

culturală și etnică, regionalismul agresiv și 

separatismul, migrațiile, depopularea, 

discriminarea, religia, naționalismul 

exclusiv și altele. 

Mc. Sweeney consideră că societățile, 

prin definiție, evoluează și identitățile 

individuale se schimbă odată cu ele, iar 

acest proces simplu nu înseamnă o 

provocare asupra problematicii identității 

sau a coeziunii societale
3
.

Astăzi, în Polonia și țările UE există 

îngrijorări legitime care decurg din 

amenințări reale: adică afluxul necontrolat 

de cultură de masă și, mai ales, migrația în 

masă și o criză de valori. 

Deci, nu numai starea securității 

societății ar trebui analizată, ci și procesul 

de „organizare” a acesteia și relațiile cu 

mediul unei entități active în securitate, 

adică cu statul național. O astfel de 

distincție ne va permite să împărțim 

amenințările societale în amenințări 

sociale și amenințări culturale
4
.

Pe de altă parte, amenințarea la adresa 

securității societății ar putea fi făcută și de 

„arbitrii vocali ai amenințărilor la adresa 

3 MCSWEENEY, B. Identity and Security: Buzan 

and the Copenhagen School. In: Review of 

International Studies, Nr. 22(1), 1996, p. 88-93. 
4 GIERSZEWSKI, J., PIWOWARSKI, J. Op. cit., p. 

43.
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identității societale”, precum Radovan 

Karadzic, care a ajuns la ideea soluției 

„teritoriului pur din punct de vedere etnic”. 

Este aceeași idee care provine din efectele 

secundare ale securității (securitatea 

societății, în cazul nostru) generate de 

dilema securității (amenințarea generată de 

statele vecine față de creșterea securității 

societății) sau cele provocate de o percepție 

falsă ori exagerată a amenințărilor în 

condițiile dilemei de securitate
1
.

Pentru securitatea europenilor, în 

general, securitatea asigurată de stat nu 

mai este suficientă. Europenii, după cum 

menționează Waever, sunt expuși riscului 

de a deveni un fel de palestinieni într-o 

Europă extinsă, care ar deveni un fel de 

Israel, în caz de conflict armat. De aici 

relevanța deosebită a securității societale, 

adică a chestiunii identității într-o Europa 

în care dispar granițele și statele. În acest 

context, autorul S. Sprincean susține că „în 

Europa unită se vor bucura de securitate 

acele societăți naționale care reușesc să 

păstreze bazele moral-identitare ale 

societății lor. La extrem, pierderea 

identității este similară ”palestinizării” 

unor populații europene, cu sau fără 

violențele de rigoare”
2
.

Școala de la Copenhaga a folosit 

securitatea societală pentru a explica 

reacția „societăților” europene împotriva 

politicilor de migrație ale statului și 

împotriva lărgirii și aprofundării integrării 

în UE. Problema este că, în astfel de 

cazuri, „societățile” reflectă îndeaproape 

starea în care se găsesc, ascunzând astfel 

distincția dintre actorii societali și actorii 

statului. Aplicarea conceptului 

„societăților” nestatale nu numai că va testa 

utilitatea conceptului, ci ar trebui să ajute și 

la elucidarea procesului prin care 

acționează „societățile”, care rămâne neclar 

1 CHIFU, I. Societal security an agenda for the 

Eastern Europe, 18 p. http://www.cpc-

ew.ro/pdfs/societal_security.pdf (accesat 

15.03.2021). 
2 SPRINCEAN, S. Securitatea națională: noțiuni și 

elemente introductive. Compendium. Chişinău, 

2012, p. 100. 

datorită faptului că „societățile”, spre 

deosebire de state, nu sunt actori ai 

securității clar definibili. 

Aplicarea securității societale oferă o 

pârghie analitică, atunci când se evaluează 

ce evoluții pot fi construite ca 

amenințătoare și pot provoca conflicte 

violente. Utilizarea securității societale 

face posibilă explicarea modului în care 

migrația, emisiunile de televiziune și radio, 

rezultatele alegerilor și educația lingvistică 

ar putea contribui la conflictele violente 

dintre societăți sau între stat și o societate. 

O abordare care prezintă interes în 

sensul cercetării noastre este analiza 

locului și rolului securității societale pliată 

pe realitățile continentului african. 

Conflictele armate au scufundat 

continentul într-o profundă disperare și au 

creat un moment de întuneric, dar există 

încă o speranță emancipatoare. Deși 

proiectele panafricanismului și unificarea 

Africii nu au atins rezultate dorite, există 

încă motive pentru optimism. Acestea 

includ aprofundarea etosului democratic 

pe continent, despre care se crede că 

dezlănțuie o dragoste de libertate și 

înlocuiește tendințele negative de pe 

continent. Astfel, democrația, drept 

„cuvânt magic”, așa cum ne-a fost oferită 

de Jurgen Habermas de la școala din 

Frankfurt, este singurul eliberator al 

continentului
3
.

În sensul analizei amenințărilor la 

adresa securității societale, orice formă de 

discriminare, chiar și ca un vechi tip de 

reacție pentru a impune identitatea de către 

statutul majorității de orice fel, este un 

motiv pentru amenințarea directă la adresa 

securității societății și chiar un prim pas 

către un conflict violent și o amenințare la 

adresa securității naționale în sine. 

De aceea, lista amenințărilor la adresa 

securității societale are în prim plan 

următoarele tipuri de discriminare: 

identitate națională și etnică, religie, gen, 

3 BOSCO, A. The Domestication of ”societal 

security” of Copenhagen school: Africa in focus, 

2019,  p. 9. 
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handicap și alte tipuri de discriminare 

directă pentru caracteristica unui grup. Pe 

lângă aceste criterii, urmează să 

menționăm și politicid-ul, adică uciderea 

pentru opțiunile și convingerile politice
1
.

Un alt tip de amenințări la adresa 

securității societății ar putea fi făcut, în 

special, prin interpretarea extremă a 

politicii drepturilor omului, atunci când 

efectele secundare ale aplicării unei astfel 

de politici sunt discriminarea pozitivă, 

crearea de grupuri de privilegii prin 

posibila lor discriminare sau discriminarea 

indirectă a majorității populației unui stat.  

Din punct de vedere teoretic, 

conceptul de securitate societală include 

problema migraţiei. Pe agenda europeană 

de securitate, migraţia tratează 

consecinţele actuale şi potenţiale asupra 

securităţii societale dato-rate prezenţei 

unui număr mare de imigranţi în ţările 

Uniunii Europene. Migraţia afectează 

profund dreptul de a decide cine poate 

pătrunde pe teritoriul unui stat (grup de 

state), pentru a căpăta rezidenţă şi pentru a 

lucra. Pe termen mediu şi lung, migraţia 

afectează dreptul de a decide compoziţia 

etnică şi rasială a populaţiei, cultura 

publică, securitatea socială, locurile de 

muncă şi ordinea publică
2
.

Toate acestea modifică coeziunea 

societății și nu ajută la principiul creării 

unei identități de către a treia generație, o 

națiune culturală, ci accentuează 

segregarea grupurilor minoritare. Atunci 

când drepturile minorităților depășesc 

autonomia culturală, trecând la autonomia 

politică, administrativă sau teritorială, fără 

temeiuri concrete care să susțină o astfel 

de administrație alternativă între stat și 

administrația locală sau indivizi, există un 

temei clar pentru amenințare la adresa 

securității societale și chiar un prim pas 

către amenințarea la adresa securității 

naționale.  

Abuzul conceptului, precum și incon-

secvența în aplicarea normelor legate de 

1 HOUGH, P., Op.cit., p.105. 
2 ALBU, N. Op. cit., p. 50. 

drepturile omului sunt la fel de periculoase 

ca orice alt tip de discriminare (fiind o 

discriminare față de majoritate) și o ame-

nințare clară pentru securitatea societății
3
.

Soluția este fortificarea reglementărilor 

internaționale privind drepturile omului, ca 

valori fundamentale pentru comportamentul 

democratic și o garanție pentru coeziunea 

societății, deoarece acestea oferă garanții 

minorităților că drepturile lor vor fi 

respectate de stat și de ceilalți și elimină 

motivele pentru revendicări de segregare, 

separatism sau alte forme extreme de 

drepturi colective, în termeni de separatism 

teritorial și segregare politică sau etnică. 

Gediminas Vitkus prezintă trei moduri 

de a înțelege conceptul de securitate 

societală și care pretind să reflecte 

totalitatea aspectelor multidimensionale a 

procesului de definire a acestuia: 

- Securitatea societală ca sector al secu-

rității naționale. În acest caz,

amenințările societale sunt percepute,

în primul rând, prin prisma statului în

ansamblu, adică securitatea societății

este subordonată securității statului.

Teoretic (și, cel mai probabil, practic),

este posibilă chiar și o situație în care

securitatea statului poate fi garantată

cu prețul securității societale.

- Securitatea societală este un obiect

referent paralel cu securitatea de stat

pentru dezvoltatorii de politici de

securitate. În acest caz, dualitatea și

echivalența înseamnă că rivalitatea

dintre obiectele referente ale politicii

de securitate reflectate de conceptul de

„securizare”, dezvoltat de Școala de la

Copenhaga, este în curs.

- Securitatea societală este percepută ca

un obiect de referință dominant al

politicii de securitate, căruia îi sunt

subordonate toate celelalte sectoare,

inclusiv securitatea națională. În acest

caz, teoretic (și, cel mai probabil,

practic) poate fi chiar posibil ca

securitatea societății să poată fi

3 HOUGH, P. Op.cit., p. 119. 
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garantată cu prețul altor sectoare sau, 

într-un caz crucial, chiar cu prețul 

restricționării suveranității statului
1
.

Pe lângă faptul că este un subiect 

interesant pentru discuții teoretice, este 

important să ne amintim că, indiferent de 

definiția utilizată, aceasta ar trebui aleasă 

mai degrabă pentru impactul său potențial 

pozitiv asupra cooperării practice dintre 

state, decât pentru certitudinea academică
2
.

Până în prezent, nu există un răspuns 

unic și fără echivoc la ceea ce este 

securitatea societății și care este exact rolul 

acesteia în sistemul de securitate națională. 

Devine esențial să se determine noțiunea și 

sfera de înțelegere a categoriei de 

securitate socială din perspectiva riscurilor 

în raport nu numai cu persoanele sau 

grupurile sociale, ci mai ales cu sistemul 

de securitate națională. O astfel de 

abordare concentrează atenția asupra sferei 

de organizare și eficacitate a sistemului de 

securitate în zona socială și culturală. 

Crearea unui model al realității 

analizate ar trebui făcută folosind o 

metodă compatibilă cu perspectiva 

științifică adoptată în studiile de securitate. 

În acest fel putem arăta mecanismul 

de extindere a conceptului actual de 

„securitate societală”, indicare a noilor 

amenințări la adresa sistemului și 

desemnare a instituțiilor responsabile de 

prevenire și combatere a acestora
3
.

Este incontestabil faptul că realitățile 

cotidiene ale sectorului de Securitate, în 

general, și ale amenințărilor asupra secu-

1 GEDIMINAS, V. Societal Security in Lithuania: 

What’s so different about it? In: Societal Security 

in the Baltic Sea region: Expertise Mapping and 

Raising Policy Relevance. Latvian Institute of 

International Affairs, Riga, 2018, p. 147. 
2 Defining Societal Security in the Baltic Sea Region 

Summary of the discussions in the seminar on the 

concept of societal security, 26 November 2019, p. 4. 

http://www.bsr-secure.eu/wp-

content/uploads/2020/05/Defining-Societal-

Security-in-the-BSR_Conclusions-from-the-

seminar-on-the-concept-of-societal-security_26-

November-2019.pdf (accesat 23.03.2021). 
3 GIERSZEWSKI J., PIWOWARSKI J. Op. cit., p. 

45.  

rității naționale, în special, impun analiza 

fenomenului de securitate societală sub 

toate aspectele în scopul definirii concrete a 

acestuia, stabilirii părților componente și a 

esenței acestuia, întru stabilirea 

mecanismelor și procedurilor juridice de 

indentificare și prevenire a amenințărilor 

asupra societății din Republica Moldova. 

Chiar și în textul proiectului de Stategie 

Națională nu avem o claritate în ceea ce ține 

de distincția dintre securitatea societală și 

securitatea socială la nivel național. Acest 

fapt nu permite elaborarea unor strategii 

sectoriale și a unor planuri de acțiuni concrete 

în vederea identificării mecanismelor și 

instrumentelor juridice, economice și sociale 

de intervenție, identificarea în cadrul acestora 

a instituțiilor de stat responsabile, a resurselor 

necesare și a procedurilor de evaluare și 

modelare a răspunsurilor echivalente 

amenințărilor și pericolelor la adresa 

securității societale, în special, și a securității 

naționale a Republicii Moldova, în general. 

Practica statelor baltice, statelor nordice, 

a Federației Ruse, României și altor state ne 

demonstrează faptul că situația la acest 

capitol este una mai mult decât discutabilă. 

Republica Moldova este un stat multinațional 

afectat de un conflict teritorial condimentat cu 

aspecte etnico-lingvistice, potențat de starea 

de lucruri la acest subiect în unitatea 

teritorial-administrativă Găgăuzia, ceea ce 

constituie doar cele mai evidente argumente 

în favoarea necesității incontestabile de a 

defini cât se poate de operativ și fără echivoc 

noțiunea și esența securității societale, a 

amenințărilor și pericolelor, precum și 

instrumentele de prevenire și combatere a 

acestora. 

Analiza situației de fapt a sistemului 

instituțional responsabil și a resurselor și 

reglementărilor juridice necesare, prin prisma 

paradigmelor consacrate în zonă, va constitui 

obiectul de studiu al viitoarelor cercetări. 
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Acest articol propune sistematizarea politicilor publice ale Republicii Moldova pentru 

asigurarea siguranței elevilor în contextul evaluărilor online a rezultatelor școlare. 

Finalitatea studiului constă în cultivarea cetățeniei digitale în rândul cadrelor didactice și 

protejarea datelor cu caracter personal al elevilor, evitându-se posibilele lacune ale 

activităților de evaluare online, în același timp, valorificându-se beneficiile evaluărilor asistate 

de calculator. 

Cuvinte-cheie: evaluare online, platforme online, securitatea datelor cu caracter 

personal ale elevelor, cetățenie digitală. 

SECURITY OF STUDENTS' PERSONAL DATA 

IN THE CONTEXT OF THE ONLINE EVALUATION OF SCHOOL RESULTS 

This article proposes the systematization of the public policies of the Republic of 

Moldova for ensuring the safety of students in the context of online assessments of school 

results. The purpose of the study is to cultivate digital citizenship among teachers and protect 

personal data of students, avoiding the possibility of gaps in online assessment activities, 

while capitalizing on the benefits of computer-assisted assessment. 

Keywords: online evaluation, online platforms, personal data security, digital citizenship. 

SÉCURITÉ DES DONNÉES PERSONNELLES DES ÉTUDIANTS DANS 

LE CADRE DE L'ÉVALUATION EN LIGNE DES RÉSULTATS SCOLAIRES 

Cet article propose la systématisation des politiques publiques de la République de 

Moldavie pour assurer la sécurité des élèves dans le cadre des évaluations en ligne des 

résultats scolaires. L'objectif de l'étude est de cultiver la citoyenneté numérique chez les 

enseignants et de protéger les données personnelles des élèves, en évitant d'éventuelles 

lacunes dans les activités d'évaluation en ligne, tout en capitalisant sur les avantages de 

l'évaluation assistée par ordinateur. 

Mots-clés: évaluation en ligne, plateformes en ligne, sécurité des données personnelles, 

citoyenneté numérique. 

БЕЗОПАСНОСТЬ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ УЧАЩИХСЯ 

В КОНТЕКСТЕ ОНЛАЙН-ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ШКОЛЫ 

В данной статье предлагается систематизация государственной политики 

Республики Молдова по обеспечению безопасности учащихся в контексте онлайн-

оценки школьных результатов. Цель исследования - привить учителям цифровое 
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гражданство и защитить личные данные учащихся, избегая возможных пробелов в 

онлайн-оценивании и используя преимущества цифрового оценивания. 

Ключевые слова: онлайн-оценка, онлайн-платформы, безопасность персональных 

данных, цифровое гражданство.  

Procesul instructiv-educativ online, cu 

siguranță, a fost o provocare pentru toți 

actanții educaționali, conștientizându-se 

faptul că pe tărâmul online regulile și 

modul de organizare a activităților sunt cu 

totul altele decât cele din clasa tradițională, 

cu prezență fizică. Întrucât evaluarea este 

esențială pentru procesul de certificare, 

ierarhizare și rezultatele școlare, jucând un 

rol important în procesul de predare-

învățare-evaluare, asigurarea securității 

datelor personale ale elevilor în spațiul 

educațional virtual este o condiție a 

calității și eficienței educației în ansamblu. 

În contextul pandemic, trecerea 

neașteptată la învățământul la distanță a 

demonstrat existența mai multor lacune de 

sistem, dar și de strategie, politică 

educațională. Dacă în prima etapă de 

implementare a învățământului la distanță 

(martie–iunie 2020), se simțea haosul 

resurselor digitale, fiecare profesor utiliza 

variate platforme, softuri educaționale 

(Zoom, Viber, WhatsApp, Messenger, 

Discord etc.), monitorizarea și evaluarea 

activității educative fiind complicată, 

pledarea centralizată a instituțiilor pentru o 

singură platformă (G-Suite, Studii.md, 

Moodle sau altele) a facilitat organizarea 

procesului educațional, dar și a asigurat 

orientarea strategică pentru spațiul de 

libertate, securitate și justiție, implicit 

respectarea drepturilor omului cu referire 

la protecția datelor cu caracter personal.  

Instrumente legislative în materie de 

protecție a datelor cu caracter 

personal 

Întrucât protecția datelor cu caracter 

personal și respectarea vieții private 

constituie drepturi fundamentale 

importante, la nivel european s-a insistat 

întotdeauna asupra necesității de a menține 

un echilibru între îmbunătățirea securității 

și protejarea drepturilor omului, inclusiv în 

ceea ce privește protecția datelor și viața 

privată. În mai 2018 au intrat în vigoare 

noi norme ale UE în materie de protecție a 

datelor, care consolidează drepturile 

cetățenilor și simplifică normele aplicabile 

instituțiilor în era digitală. (Articolul 16 

din Tratatul privind funcționarea Uniunii 

Europene (TFUE), articolele 7 și 8 din 

Carta drepturilor fundamentale a UE). 

Printre actualele instrumente 

legislative ale UE în vigoare în materie de 

protecție a datelor menționăm: 

• Carta drepturilor fundamentale a UE,

articolele 7 și 8 din Carta drepturilor

fundamentale a UE recunosc că respec-

tarea vieții private și protecția datelor

cu caracter personal sunt drepturi fun-

damentale strâns legate, dar separate;

• Regulamentul general privind protecția

datelor (RGPD) – Regulamentul (UE)

2016/679 al Parlamentului European și

al Consiliului Europei din 27 aprilie

2016 privind protecția persoanelor

fizice în ceea ce privește prelucrarea

datelor cu caracter personal, unde

explicit se regăsește dreptul de care se

bucură cetățenii – includerea

consimțământului clar și afirmativ ca

datele lor să fie prelucrate, precum și

dreptul de a primi informații clare și

ușor de înțeles cu privire la aceasta; în

acest sens, încheierea cu beneficiarii

serviciilor educaționale fie a acordurilor

adiționale, fie introducerea unei clauzei

în contractul de studii, ce solicită

consimțământul părinților (benefici-

arilor) de a fi prelucrate datele cu

caracter personal, este obligatorie.

Important e, totuși, să specificăm și

faptul că un cetățean poate solicita ca

datele sale să fie șterse.

UE promovează și Directiva asupra

confidențialității și comunicațiilor

electronice – Directiva 2002/58/CE a

Parlamentului European și a Consiliului

din 12 iulie 2002 privind prelucrarea
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datelor personale și protejarea confiden-

țialității în sectorul comunicațiilor publice, 

modificată prin Directiva 2009/136/CE din 

25 noiembrie 2009, cu specificarea 

delicată privind păstrarea datelor cu 

caracter personal. 

În Republica Moldova, respectarea 

drepturilor elevilor, asigurarea securității 

vieții, protecția datelor cu caracter personal 

sunt reglementate în: 

• Codul educației al Republicii Moldova

nr. 152/2014, art.135 lit. h), k), l), p);

• Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind

protecția datelor cu caracter personal,

publicată în Monitorul Oficial nr. 170-

175 art. 492 la 14.10.2011;

• Repere metodologice privind securi-

tatea și siguranța online a elevilor în

procesul educațional la distanță,

inclusiv online, pentru instituțiile de

învățământ primar, gimnazial și liceal

în anul de studii 2020-2021, aprobate

prin Ordinul MECC nr. 1069 din

06.10.2020;

• Reperele speciale privind organizarea

anului de studii 2020-2021, în contextul

epidemiologic de COVID-19, pentru

instituțiile de învățământ primar,

gimnazial, liceal și extrașcolar,

aprobate prin Ordinul MECC nr. 840

din 13.08.2020;

• Metodologia privind continuarea la

distanță a procesului educațional în

condiții de carantină pentru instituțiile

de învățământ primar, gimnazial și

liceal, aprobată prin Ordinul MECC nr.

351 din 19.03.2020;

• Instrucțiunile privind prelucrarea

datelor cu caracter personal în sectorul

educațional, aprobate prin Ordinul

Centrului Național pentru Protecția

Datelor cu Caracter Personal al RM

nr.3 din 21 ianuarie 2015.

Astfel că securitatea și siguranța online

a actanților educaționali este o prioritate a 

instituțiilor de învățământ, iar formarea 

aptitudinilor și deprinderilor de 

comportament responsabil în mediul 

virtual, securizarea accesului elevilor la 

platformele și instrumentele web utilizate 

în procesului educațional la distanță și 

securitatea datelor personale sunt condiția 

calității și eficienței procesului educațional 

la distanță, inclusiv online. 

Precizări terminologice 

Pentru explicitate lingvistică, se 

propun un șir de definiții preluate din 

actele normative și caracterizări detaliate 

ale noțiunilor principale utilizate în studiu, 

cum ar fi:  

alfabetizarea digitală – reprezintă procesul 

de achiziționare coerentă și organizată a 

cunoștințelor și abilităților de mânuire a 

tehnologiilor informaționale, pentru 

utilizarea ulterioară a acestora în 

scopuri personale, educaționale și 

profesionale de către înșiși utilizatorii; 

cetățenia digitală este definită drept un 

ansamblu de norme ale unui compor-

tament adecvat și responsabil al 

persoanelor de toate vârstele cu privire 

la utilizarea tehnologiei în viața lor de 

zi cu zi
1
;

consimţământul subiectului datelor cu 

caracter personal – orice manifestare 

de voinţă liberă, expresă și 

necondiţionată, în formă scrisă sau 

electronică, conform cerinţelor docu-

mentului electronic, prin care subiectul 

datelor cu caracter personal acceptă să 

fie prelucrate datele care îl privesc; 

date cu caracter personal – orice 

informaţie referitoare la o persoană 

fizică identificată sau identificabilă 

(subiect al datelor cu caracter personal). 

Persoana identificabilă este persoana 

care poate fi identificată, direct sau 

indirect, prin referire la un număr de 

identificare sau la unul ori mai multe 

elemente specifice identităţii sale fizice, 

fiziologice, psihice, economice, 

culturale sau sociale; 

1 MOROZAN, O. Asigurarea siguranței copiilor și 

tinerilor în spațiile virtuale prin prisma studiului 

politicilor publice de protecție socială. Studiu de 

politici publice. Chișinău, 2018.  

https://www.soros.md/files/publications/document

s/Lucrare-Siguran%C8%9Ba%20online-

Olga%20Morozan%20PFI.pdf (accesat 

23.04.2021). 
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prelucrarea datelor cu caracter personal 

– orice operaţiune sau serie de

operaţiuni care se efectuează asupra

datelor cu caracter personal prin

mijloace automatizate sau neautoma-

tizate, cum ar fi colectarea, înregis-

trarea, organizarea, stocarea, păstrarea,

restabilirea, adaptarea ori modificarea,

extragerea, consultarea, utilizarea,

dezvăluirea prin transmitere, diseminare

sau în orice alt mod, alăturarea ori

combinarea, blocarea, ştergerea sau

distrugerea;

siguranța online (sin. siguranța de 

Internet, Ciber-siguranța) reprezintă 

maximalizarea gradului de securitate a 

informațiilor private ale utilizatorului 

de Internet și protecția personală 

împotriva criminalității informatice în 

general, prin analiza de riscuri și 

posibile daune și beneficii ale mediului 

online
2
;

spațiul virtual – un mediu mediat de către 

calculator, care le permite utilizatorilor 

acestuia să interacționeze reciproc prin 

prisma chaturilor, rețelelor de socia-

lizare sau jocurilor să creeze 

conținuturi, să acceseze și să proceseze 

informații sau să le utilizeze în scopuri 

educaționale, economice și de 

dezvoltare personală. 

Trecerea la învățământul online 

impune menținerea unui consens între 

elementele definitorii ale siguranței online: 

riscurile internetului, daunele pe care 

acesta le aduce și recompensele sau 

beneficiile obținute de către utilizator în 

mediul virtual. Atunci când vorbim de 

instruirea, implicit evaluarea online, 

abordarea siguranței online este înțeleasă 

ca un întreg mecanism de funcționare: 

• siguranța online trebuie să fie

analizată prin intermediul unui

complex de cunoștințe, abilități și

atitudini dobândite de către elevi în

familiarizarea lor cu riscurile lumii

virtuale, evaluării online (riscul

2 DEX online. https://dexonline.ro/ (accesat 

15.04.2021). 

încetinirilor sau blocajelor conectivi-

tăților; timpul limitat/cronometrat, în 

special în cazul evaluărilor sincrone; 

starea de neatenție, de oboseală etc.); 

• prevederea și evitarea posibilelor

daune ale activităților virtuale (prob-

leme de sănătate, oboseala, surmenajul

etc.);

• valorificarea la maximum a

beneficiilor oferite de către internet în

scopul progresului educațional, de

dezvoltare personală și afirmare

profesională (utilizarea diverselor

softuri educaționale de elaborare a

produselor educaționale ș.a.).

Important, credem, a menționa că

siguranța online deseori e asociată cu 

securitatea cibernetică, securitatea online 

sau securitatea informațională. Atât în 

documentele de politici naționale, cât și în 

activitățile realizate de cadrele didactice, 

persistă o confuzie în delimitarea 

siguranței online de celelalte domenii. Spre 

exemplu, chiar și în Ordinul MECC nr. 

351 din 19.03.2020 cu privire la 

continuarea la distanță a procesului edu-

cațional, la pct. 1.3 ce vizează procedurile 

de securitate online, este specificată 

responsabilitatea directorului instituției de 

învățământ de a instrui membrii comunității 

școlare despre siguranța online. În literatura 

de specialitate, dar și în practicile educa-

ționale internaționale, securitatea online și 

siguranța online sunt două concepte 

diferite, deși au unele elemente comune
3
:

Securitate online: un set de măsuri 

întreprinse pentru a asigura protecția 

datelor, informațiilor și dispozitivelor unei 

persoane. 

Siguranța online: un set de măsuri 

întreprinse pentru a proteja o persoană de 

conținut dăunător online și activități 

riscante. 

3 CORLAT, S. Realizarea procesului educațional în 

condițiile izolării actorilor învățământului general. 

Studii de politici educaționale. Chișinău, 2020. 

https://www.soros.md/files/publications/document

s/Studiu%20educatia%20la%20distanta%20S.Cor

lat%20Final%2030.04.20.pdf (accesat 

21.04.2021). 
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Prin urmare, dacă scopul securității 

online este protecția datelor, informațiilor, 

dispozitivelor unei persoane, când vorbim 

de siguranța online – facem referință la 

protecția integrității fizice, emoționale, 

sexuale a unei persoane în mediul online. 

În acest context, propunem spre 

atenție conceptul de cetățenie digitală, 

care înglobează în sine un complex de 

cunoștințe, abilități și atitudini, care 

contribuie la comportamentul adecvat și 

responsabil al copiilor și tinerilor în spațiul 

virtual în procesul utilizării de către ei a 

tehnologiilor informaționale în viața de zi 

cu zi și cu care elevii sunt familiarizați la 

început de an școlar. 

Literatura în domeniul cetățeniei 

digitale (Cubukcu, Bazyan, Hill, McCosker 

A., Vivienne S., Johns A., O’Brian, Ribble 

ș.a.) identifică următoarele nouă elemente 

de bază ale cetățeniei digitale
4
:

1. Accesul digital – presupune partici-

parea electronică deplină a utilizatorilor

în societate;

2. Comerțul electronic – reprezintă cumpă-

rarea și vânzarea electronică a bunurilor

în termeni legali;

3. Comunicarea virtuală – implică schim-

bul electronic de informații, utilizând o

gamă largă de opțiuni de comunicare

digitală, cum ar fi, de exemplu, e-mailul,

telefoanele mobile, mesageria

instantanee, platformele de conferințe

video ș.a.;

4. Eticheta digitală – presupune executarea

politicilor și regulilor de conduită online,

care necesită a fi aplicate în viața

virtuală de zi cu zi;

5. Legea digitală – implică responsabi-

litatea electronică pentru acțiunile și

faptele realizate de către elevi și tineri în

mediul virtual;

4 MOROZAN, O. Asigurarea siguranței copiilor și 

tinerilor în spațiile virtuale prin prisma studiului 

politicilor publice de protecție socială. Studiu de 

politici publice. Chișinău, 2018. 

https://www.soros.md/files/publications/document

s/Lucrare-Siguran%C8%9Ba%20online-

Olga%20Morozan%20PFI.pdf (accesat 

23.04.2021). 

6. Drepturile și responsabilitățile digitale

– reprezintă libertăți extinse pentru toată

lumea într-o societate digitală, cum ar fi

dreptul la intimitate, libertatea de

exprimare etc. și responsabilizarea de a

le respecta și promova în comunicarea și

activitatea online;

7. Sănătatea și bunăstarea digitală –

reprezintă bunăstarea fizică și psiho-

logică a utilizatorilor lumii tehnologiei

digitale;

8. Securitatea digitală (autoprotecția) –

implică măsuri electronice de precauție

pentru a garanta siguranța informațiilor

personale.

În această ordine de idei, instituțiile 

vor garanta implementarea unor platforme 

educaționale sigure; organizarea, desfă-

șurarea evaluărilor online fiind anticipate 

de formarea actanților educaționali cu 

referire la cultul cetățeniei digitale. 

Evaluarea online a rezultatelor 

școlare 

Spațiul virtual are beneficii evidente, 

pe lângă accesul la un volum copleșitor de 

informații și la căi infinite de exprimare a 

creativității, se poate învăţa şi comunica 

fără costuri. 

În articolul de față nu vom aborda 

aspectele conceptuale ale evaluării online 

(definiții, tipuri, forme etc.), ci vom 

propune soluții pentru securitatea datelor 

personale ale elevilor în cadrul evaluării 

online a rezultatelor școlare, inspirându-ne 

din bunele practici naționale și 

internaționale. 

În acest sens, facem trimitere la Repere 

metodologice privind securitatea și 

siguranța online a elevilor în procesul 

educațional la distanță, inclusiv online, 

pentru instituțiile de învățământ primar, 

gimnazial și liceal în anul de studii 2020-

2021, aprobate prin Ordinul MECC nr. 

1069 din 06.10.2020, la serviciile de 

consiliere online https://siguronline.md/ și 

la aspectele tehnice cu privire la comba-

terea abuzului și blocarea încercărilor de 

deturnare a lecțiilor online recomandate de 

MECC. 
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În perioada pandemică, organizarea 

procesului de instruire în instituțiile din 

Republica Moldova s-a făcut la decizia 

administrațiilor educaționale instituționale, 

regionale, în funcție de modelul selectat de 

instituție, derivat din posibilitățile acesteia: 

infrastructură, resurse umane și financiare, 

dotările TIC etc. 

Totodată, la nivel internațional, s-au 

observat tendințe majore de modificare a 

școlilor tradiționale, anticiparea necesității 

implementării învățământului la distanță, 

prin proiectele inițiate până la apariție 

pandemiei: «Платформa новой школы» 

(Federația Rusă), „New School Model” 

(Georgia), „New Ukrainian School” 

(Ukraina). Reorganizarea procesului 

educațional în condițiile multitudinii de 

resurse digitale pentru învățare, posibilitățile 

de selectare a mentorilor, diversitatea 

instrumentelor digitale și modelelor de 

comunicare online au generat și au încurajat 

proiectarea și lansarea unui proiect similar și 

în Republica Moldova, pledându-se pentru 

modernizarea sistemului și structurii 

învățământului general. 

Credem interesant, în acest sens, a 

menționa și faptul că Estonia, unul dintre 

liderii mondiali în e-Learning, a realizat 

trecerea la instruirea în online cu perturbări 

minimale ale procesului de studii, 

declarând posibilă chiar și efectuarea unor 

evaluări în regim online. Țările cu un nivel 

mediu sau redus al utilizării TIC au avut 

nevoie de o perioadă de instruire activă a 

cadrelor didactice (prima săptămână după 

trecerea instruirii în online) pentru a relua 

masiv instruirile în instituțiile de 

învățământ general. Organizațiile 

internaționale au dezvoltat soluții pentru 

organizarea procesului de instruire la 

distanță, accesibile cadrelor didactice și 

elevilor la nivel național
5
.

Gradul de pregătire pentru trecerea la 

învățământul la distanță a fost diferit, fiind 

5 Продолжаем учиться и учить: информация и 

полезные инструменты для преподавателей и 

родителей. https://teachfromhome.google/intl 

(accesat 13.04.2021). 

evidențiate câteva modele de organizare a 

procesului educațional online (Fig. 1, 

Modele de organizare a instruirii la 

distanță)
6
:

Centralizat Distribuit Descentralizat 

Set complet 

de resurse 

pentru 

realizarea 

instruirii 

Resurse 

naționale 

recomandate 

Scheme de 

instruire 

dezvoltate 

individual 

Recomandări 

de utilizare a 

resurselor 

Resurse în 

distribuție 

liberă 

recomandate 

Varietatea mare 

de resurse 

disponibile, 

preponderent 

interactive 

Recomandări 

pentru 

instruirea 

cadrelor 

didactice 

Oportunități 

de alegere a 

platformei de 

instruire 

Libertatea de 

alegere a 

platformei de 

instruire 

Elevi și 

cadre 

didactice cu 

competențe 

uniforme 

Oportunități 

de alegere a 

resurselor și 

modului de 

livrare 

Libertatea de 

alegere a setului 

de resurse 

utilizat 

Orar fix 

(stabil) 

Orar fix 

(stabil) 

Orar flexibil 

(liber) 

Module de 

comunicare 

integrată 

Module de 

comunicare 

de uz general 

Cadrele didactice 

având 

competențe 

digitale extinse 

Fig. 1. Modele de organizare a instruirii la 

distanță 

Centralizat – specific țărilor în care 

sunt dezvoltate platforme unice pentru 

instruirea online: Federația Rusă, Ucraina; 

Distribuit – specific țărilor în care are loc 

reformarea sistemului educațional: 

Georgia, Bulgaria, România, Republica 

Moldova; Descentralizat – specific țărilor 

cu un sistem educațional modern: Suedia, 

Estonia (valide pentru perioada pandemiei 

COVID-19). 

6 CORLAT S., Realizarea procesului educațional în 

condițiile izolării actorilor învățământului general. 

Studii de politici educaționale. Chișinău, 2020. 

https://www.soros.md/files/publications/document

s/Studiu%20educatia%20la%20distanta%20S.Cor

lat%20Final%2030.04.20.pdf (accesat 

21.04.2021). 
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Pornind de la gradul de pregătire a 

instituțiilor pentru învățământul la distanță, 

standarde eficiente de învățare, propunem 

câteva soluții în vederea implementării 

unei politici instituționale de asigurare a 

securității datelor personale ale elevilor în 

procesul educațional, la general, și în cel 

de evaluare eficientă, în particular  
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G-Suite for Education

(Google classroom)

https://edu.google.co

m/products/workspac

e-for-

education/education-

fundamentals/

Google+ Google 

meet 

Hangouts 

Office 365 for education

(Microsoft Teams)

https://www.microsoft.c

om/en-

us/education/products/of

fice

Facebook 

Messenger 

Messenger 

Studii

https://studii.md/

Discord Zoom 

Kahoot

https://kahoot.com/scho

ols-u/

Telegram Skype 

Moodle.md

https://moodle.org/?lang

=ro

Twitter YouTube 

Khan Academy

https://www.khanacade

my.org/

Viber Viber 

ș.a. ș.a. ș.a. 

Fig. 2. Instrumente software în procesul de 

instruire/evaluare online 

Pachetele G-Suite for Education, 

Office 365, Moodle, Khan Academy, 

Studii conțin instrumente digitale moderne 

care îmbunătățesc procesele de predare, 

învățare, evaluare și colaborare în școală 

prin integrarea noilor tehnologii în 

activitatea didactică și administrativă. 

Instrumentele pentru educație propuse mai 

sus sunt recomandate de către profesori ca 

fiind cele mai bune aplicații pentru 

colaborare și feedback și pot fi folosite la 

clasă împreună cu alte instrumente digitale 

de predare–învățare – evaluare, care 

transformă actul educațional într-o 

experiență interactivă și interesantă. 

Cu ajutorul contului instituțional creat 

în platformele recomandate ai posibilitatea 

să: 

 creezi grupuri de email pentru fiecare

departament, clasă, elev în parte;

 partajezi documente în siguranță;

 optezi pentru spațiu de stocare de

minimum 30 GB;

 manipulezi și să transferi simplu

adresele de mail;

 coordonezi eficient echipa cu ajutorul

unui calendar comun;

 creezi și/sau să elimini utilizatori, în

funcție de necesități;

 controlezi și să asiguri accesul utili-

zatorilor la anumite servicii din cadrul

platformei;

 urmărești tendințele și practicile

utilizatorilor legate de autentificări sau

activități administrative etc.

Cele enumerate mai sus nu fac decât să

se aducă anumite beneficii atât pentru 

procesul de instruire online, cât și pentru 

partea de management, unde admi-

nistratorul (mentorul, profesorul) se poate 

bucura de o comunicare eficientă în cadrul 

instituției; garantează conturi sigure și date 

personale protejate. Ca administrator, mai 

ai posibilitatea de a analiza conturile 

utilizatorilor și poți identifica ușor care 

dintre aceștia sunt ținta unor atacuri de tip 

phising de exemplu. Făcând această 

analiză periodic, ai posibilitatea să previi și 

să eviți posibilele probleme. 

G-Suite for Education, de exemplu, are

un antivirus Google care scanează 

emailurile, activează întotdeauna opțiuni 

suplimentare de securitate cum ar fi 

DMARC, SPF și DKIM. Având toate 

acestea activate, ai siguranța că emailurile 

sunt livrate la timp către elevi, colaboratori 
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și toți beneficiarii platformei se pot bucura 

de o securitate sporită. G-Suite oferă și 

informații prețioase legate de practicile 

utilizatorilor și dacă aceștia pot pune în 

pericol integritatea datelor prin Security 

Repors din consola de administrare. 

Prin urmare, pledarea instituției de 

învățământ pentru o platformă educațio-

nală centralizată menține starea de 

funcționare eficientă, sigură și securizată a 

acesteia. 

Odată ce instruirea se desfășoară în 

temeiul unei baze de date bine puse la 

punct, evaluarea devine parte integrată a 

acesteia, deși instrumentele și formele de 

evaluare pot fi variate, preluate și adaptate 

necesităților individuale. 

Iată câteva instrumente de evaluare 

online care pot fi utilizate securizat și 

garantează securitatea datelor personale ale 

elevilor: Google Forms, Mentimeter, 

Easytestmaker, Learningapps, Proprof, 

Socrative, Gnowledge, Quizinator, Quizizz și 

o gamă variată de software pentru evaluare:

Google Sites; Hot potatoes; That quiz;

Examtime; Testmoz; Quibblo; Edpuzzle;

Blendspace; Socrative; Kahoot; Google

forms; Quizworks; LearninApps; Slideshare;

Story Jumper; Quizalize; Purpose Games;

Live Worksheets; EdPuzzle; JeopardyLabs;

PowToon; Flisnack; I am a Puzzle; Issuu;

Animaker; StudyStack; Voki; Blabberize;

Quizlet; Biteable; Calameo și altele,

deschise publicului larg.

Un aspect important al evaluării este și 

notarea, care, prin intermediul platformelor 

educaționale centralizate, oferă posibi-

litatea abordării individuale și indepen-

dente a elevilor, respectându-se dreptul la 

confidențialitate și protecția datelor cu 

caracter personal.  

Cu siguranță, evaluarea online a 

crescut și va mai tot crește în popularitate, 

deoarece se crede că va ajuta la adminis-

trarea unor volume mari de notare și 

administrare, fiind o resursă sigură de a 

face față provocărilor viitorului. 

Constatări 

În urma studiului, se constată: 

- existența platformelor ce facilitează

procesul de informare a publicului larg

privind siguranța online și educația

online;

- lipsa unui cadru legislativ-normativ

(legi, strategii, metodologii etc.) cu

referire la protecția drepturilor actanților

educaționali în mediul online;

- necesitatea instruirii beneficiarilor

educaționali, prin organizarea activi-

tăților de formare în masă, privind

protecția datelor cu caracter personal ale

elevilor în mediul online;

- nevoia de a fi cultivată și promovată

cetățenia digitală ca prioritate a

politicilor educaționale;

- absența unei baze de date, a unei evi-

dențe privind accesul copiilor la internet

în plan național.

Recomandări 

- Încurajarea elaborării și utilizării siste-

melor de autoreglementare în domeniul

siguranței actanților educaționali în

mediul online din cadrul instituțiilor de

învățământ;

- Informarea, stimularea și încurajarea

participării elevilor, profesorilor și a

publicului larg în crearea unui mediu

digital sigur prin activități de informare

și creare a grupurilor de inițiativă și alte

acțiuni;

- Educarea „elevului digital” – a elevului

care utilizează în mod nativ tehnologiile

digitale pentru învățare, respectă

normele de etică și securitate în spațiul

digital;

- Implementarea unui instrument care să

permită validarea socială a fiecărei

resurse (profesionistă/ judecată expert

sau pe baza experienței în utilizare) și

accesarea prioritară a resurselor de

calitate relevante, centrate pe dezvol-

tarea de competențe;- Elaborarea unui

mecanism clar de evaluare online,

colectarea și validarea rezultatelor

școlare.
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Răspunderea penală este veriga de legătură dintre infracțiune, pedeapsa penală și 

mecanismul dreptului penal prin care se aplică normele legii penale în privința persoanelor 

care au săvârșit infracțiuni și se realizează scopurile ei. Răspunderea penală reprezintă 

realizarea drepturilor și obligațiunilor, născute ca urmare a săvârșirii infracțiunii între 

infractor și stat prin declararea persoanei vinovate în săvârșirea infracțiunii și aplicarea 

acestei persoane, în baza sentinței de către instanța de judecată, a unei pedepse penale cu 

sau fără executarea reală a ei și executarea pedepsei de către persoana respectivă sau prin 

liberarea de răspundere penală a persoanei care a săvârșit infracțiunea de către instanța de 

judecată ori procuror în cazurile și condițiile prevăzute de legea penală. 

Cuvinte-cheie: răspundere penală, infracțiune, pedeapsă, executarea pedepsei, liberare 

de răspundere, legea penală.  

NOTION, BASIS AND PRINCIPLES OF CRIMINAL LIABILITY IN THE LIGHT 

OF CURRENT CRIMINAL LAW AND DOCTRINE OF THE REPUBLIC OF 

MOLDOVA 

Criminal liability is the link between the crime and the criminal punishment and the 

mechanism of criminal law by which the rules of criminal law are applied to individuals who 

have committed a crime and its purposes are achieved. Criminal liability is the realization of 

rights and obligations, arising from the commission of the crime between the offender and the 

state by declaring the person guilty of the crime and applying this person, based on the 

sentence by the court, a criminal penalty with or without actual execution. and the execution 

of the sentence by the respective person or by the release of criminal liability of the person 

who committed the crime by the court or the prosecutor in the cases and conditions provided 

by the criminal law. 

Keywords: criminal liability, crime, punishment, execution of the sentence, release 

from liability, criminal law. 
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LA NOTION, LA BASE ET LES PRINCIPES DE LA RESPONSABILITÉ 

PÉNALE À LA LUMIÈRE DU DROIT PÉNAL ET DE LA DOCTRINE  

EN VIGUEUR DE LA RÉPUBLIQUE DE MOLDAVIE 

La responsabilité pénale est le lien entre le crime et la sanction pénale et le mécanisme 

du droit pénal par lequel les règles du droit pénal sont appliquées aux personnes qui ont 

commis des crimes et ses objectifs sont atteints. La responsabilité pénale est la réalisation 

des droits et obligations, découlant de la commission du crime entre le contrevenant et l'État 

en déclarant la personne coupable du crime et en lui appliquant, sur la base de la peine 

prononcée par le tribunal, une sanction pénale avec ou sans l'exécution effective et 

l'exécution de la peine par la personne concernée ou par l'exonération de la responsabilité 

pénale de l'auteur du crime par le tribunal ou le procureur dans les cas et conditions prévus par 

la loi pénale. 

Mots clés : responsabilité pénale, délit, peine, exécution de la peine, décharge de respon-

sabilité, droit pénal. 

ПОНЯТИЕ, ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ В 

РАМКАХ АКТУАЛЬНОГО УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 

УГОЛОВНОЙ ДОКТРИНЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА 

Уголовная ответственность является связующим звеном между преступлением 

и уголовным наказанием, а также механизмом уголовного права, посредством которого 

применяются нормы уголовного закона в отношении лиц совершившими преступления. 

Уголовная ответственность представляет права и обязанности, возникшие вследствие 

совершенного преступления между преступником и государством, путем признания лица, 

виновного в совершении преступления, и применения в отношении него, приговором суда, 

уголовного наказания, будь оно с реальным или условным исполнением, или с 

освобождением лица от уголовной ответственности судом или прокурором в случаях, 

предусмотренных уголовным законом. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, преступление, уголовное наказание, 

исполнение приговора, освобождение от уголовной ответственности, уголовный закон.  

Răspunderea penală este una din cele 

trei instituții fundamentale ale dreptului 

penal, care formează triada juridico-

penală: infracțiunea, răspunderea penală și 

pedeapsa penală, în care se exprimă esența 

dreptului penal. 

Infracțiunea determină răspunderea și 

pedeapsa penală, deoarece problema 

răspunderii penale și pedepsei penale apare 

numai după ce s-a săvârșit infracțiunea. 

Prin instituția răspunderii penale, 

organele competente ale statului aplică 

legea penală în privința persoanelor care 

au săvârșit infracțiuni și realizează 

scopurile legii penale de apărare a 

societății împotriva infracțiunilor și 

prevenirii de noi infracțiuni, contribuind 

astfel la asigurarea legalității și ordinii de 

drept în stat. Or, fără realizare, dreptul 

penal și-ar pierde valoarea sa socială, iar 

legea penală s-ar transforma într-o simplă 

hărțuială, prețul căreia ar fie egal cu 

valoarea hârtiei pe care ea a fost tipărită
1
.

De aceea răspunderea penală este 

veriga de legătură dintre infracțiune și 

pedeapsa penală și mecanismul dreptului 

penal prin care se aplică normele legii 

penale în privința persoanelor care au 

săvârșit infracțiuni și se realizează 

scopurile ei. 

Ca noțiune juridico-penală, răspun-

derea penală este definită în art. 50 Cod 

1 ФЕДОРОВ, Г. К. Актуальные проблемы теории 

государства и права. Кишинев: CEP USM, 

2010, с. 326. 
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penal ca o condamnare publică, în numele 

legii, a faptelor infracționale și a persoa-

nelor care le-au săvârșit, condamnarea ce 

poate fi precedată de măsuri de 

constrângere prevăzute de lege. 

În doctrina dreptului penal nu există 

unanimitate în ce privește noțiunea 

răspunderii penale, fapt ce a generat 

diferite definiții ale ei, iar cea legiferată în 

art. 50 Cod penal reflectă doar una din ele. 

Astfel, unii cercetători consideră că 

răspunderea penală este obligația infrac-

torului de a se supune unor măsuri de 

constrângere prevăzute de legea penală 

pentru infracțiunea săvârșită
2
.

Alți cercetători privesc răspunderea 

penală ca o consecință juridică a săvârșirii 

infracțiunii exprimate prin obligația 

statului de a supune persoana măsurilor de 

constrângere penală
3
 sau ca o constrângere

statală, prevăzută de norma penală și 

aplicată persoanei care a comis infrac-

țiunea de către instanța de judecată prin 

sentință
4
 sau ca o înrăutățire a statutului

juridic al persoanei care a săvârșit 

infracțiunea bazată pe legea penală, care 

constă în privarea sau limitarea drepturilor 

și libertăților ori în altă admonestare a 

vinovatului, exprimată în sentință de 

condamnare a instanței de judecată
5
.

2 FLOREA, C. Vinovăția penală și pedeapsa 

penală. Chișinău: Editura Cartea Moldovenească, 

1987, p. 110; GLADCHI, Gh. GLAVAN, B. 

Noțiunea și conceptul răspunderii penale. În: 

Revista națională de drept, nr. 1, 2010, p. 23; 

ТАЩИЛИН, М. ГОДИЛО, Н. Уголовная 

ответственность и формы ее реализации. În: 

Уголовное право, №4, 2004, с. 52; BASARAB, 

M. Drept penal. Partea generală. Vol. II,

București: Editura Lumina Lex, 1997, p. 169.
3 MACARI, I. Drept penal al Republicii Moldova.

Partea generală. Chișinău, 1999, p. 61.
4 КЛАДКОВ, А.В. Уголовная ответственность

и его основание. În: Уголовное право

Российской Федерации. Общая часть, под ред.

ЗДРАВОМЫСЛОВА, Б. В. Москва: Юрист,

2002, с. 65.
5 МАЛЬЦЕВ, В.В. Принципы уголовного права и

их реализация в правоприменительной 

деятельности. În: СПб: Издательство 

”Юридический центр Пресс”, 2004, с. 375. 

Într-un sens mai larg, răspunderea 

penală este definită ca însuși raportul 

juridic penal de constrângere, născut, ca 

urmare a săvârșirii infracțiunii, între stat, 

pe de o parte, și infractor, pe de altă parte
6
,

sau ca fiind un ansamblu de drepturi și 

obligații corelative ale subiecților 

raportului juridic penal de conflict, ce se 

realizează prin constrângerea exercitată de 

stat în condițiile legii, față de infractor
7
 sau

ca un raport juridic de obligație, prin care 

autoritatea publică, în temeiul legii, 

impune individului suportarea consecin-

țelor nerespectării normelor de drept în 

societate
8
 sau ca realizare a drepturilor și

obligațiilor subiecților raportului juridic 

penal, adică ale statului reprezentat de 

către organele sale, pe de o parte, și a 

persoanei care a săvârșit infracțiunea, pe 

de altă parte
9
.

În viziunea altor cercetători, răspun-

derea penală este interpretată ca înseși 

măsurile de constrângere prevăzute de 

legea penală, aplicate persoanei care a 

săvârșit infracțiunea
10

, sau ca un rezultat al

6 BULAI, C. Manual de drept penal. Partea 

generală. București: Editura ALL Educațional 

S.A. 1997, p. 311; ȘAVGA, A. Răspunderea 

penală. În: Drept penal. Partea general, Vol.II. 

Chișinău: Tipografia Centrală, 2016, p. 106. 
7 PAȘCU, I. Drept penal. Partea generală. 

București: Editura Hamangiu, 2007, p. 348; 

ULIANOVSCHI, X. Răspunderea penală. În: 

Codul penal al Republicii Moldova. Comentariu. 

Centrul de Drept al Avocaților. Chișinău: 2003, p. 

140-141; BARBĂNEAGRĂ, A. Infracțiuni 

contra păcii și securității omenirii. Chișinău: 

Sirius, 2005, p. 70-71. 
8 BALTAG, D. Teoria răspunderii și 

responsabilității juridice. Chișinău, ULIM: Tipog. 

Centrală, 2007, p. 313. 
9 ЖУРАВЛЕВ, М. Некоторые вопросы уголовной 

ответственности и наказания в свете 

современной российской уголовной политики. 

În: Уголовное право, № 5, 2010, с. 21. 
10  НАУМОВ, А.В. Российское уголовное право. 

Общая часть. Москва: Издательство БЕК, 

1996, с. 246; FLOREA, V. Răspunderea penală 

pentru infracțiuni medicale. Chișinău: Epigraf 

SRL, 2006, p.78; GUȚULEC, V. Răspunderea 

penală în interpretarea legislației Republicii 

Moldova. În: Pedeapsa ca formă a răspunderii 

penale și rolul ei în societatea de tranziție. 
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aplicării normelor de drept exprimat în 

condamnarea, din numele statului, a 

persoanei vinovate în săvârșirea infrac-

țiunii
11

 sau ca o condamnare publică de

stat a faptelor social periculoase și a 

persoanelor care le-a săvârșit
12

.

La aceste ultime definiții date în 

doctrina răspunderii penale a aderat și 

Parlamentul Republicii Moldova la 

adoptarea Codului penal în vigoare și în art. 

50 al lui a legiferat noțiunea răspunderii 

penale ca o condamnare publică, în numele 

legii, a faptelor infracționale și a persoa-

nelor care le-au săvârșit, condamnare, ce 

poate fi precedată de măsurile de 

constrângere prevăzute de lege. 

Din punctul nostru de vedere, nici una 

din definițiile menționate nu ar putea fi 

considerată incorectă, însă nici una din ele 

nu dă o caracteristică deplină răspunderii 

penale. 

În opinia noastră, răspunderea penală 

reprezintă realizarea drepturilor și 

obligațiunilor, născute ca urmare a săvârșirii 

infracțiunii între infractor și stat prin 

declararea persoanei vinovate în săvârșirea 

infracțiunii și aplicarea acestei persoane în 

baza sentinței de către instanța de judecată a 

unei pedepse penale cu sau fără executarea 

reală a ei și executarea pedepsei de către 

persoana respectivă, sau prin liberarea de 

răspundere penală a persoanei care a săvârșit 

Materiale ale conf. șt.-practice int. 14-15 februarie 

2002. Chișinău: Centrul Ed. al Univ. de 

Criminologie, 2002, p. 11.  
11 ТКАЧЕВСКИЙ, М. Ю. Уголовная ответс-

твенность и ее основание. În: Советское уго-

ловное право. Общая часть. Под ред. 

КРИГЕРА, Г. А., КУРИНОВА, В. А.; 

ТКАЧЕВСКОГО. М. Ю. Москва: Издательство 

Московского  Университета, 1981, с. 29; 

КЕЛИНА, С. Г. Понятие уголовной 

ответственности. În: Курс российского 

уголовного право. Общая часть. Под ред. 

КУДРЯВЦЕВА, В., НАУМОВА, А.В. Москва: 

Спарк, 2001, с. 459. 
12 BORODAC, A. Noțiunea și temeiul răspunderii 

penale. În: Drept penal. Partea generală. Chișinău, 

”Știința”, 1994, p. 24; ВЕЛИЕВ, С. В. Принципы 

назначения наказания. În: СПб, Издательство Р. 

Асланова „Юридический центр Пресс”, 2004, 

с. 29. 

infracțiunea de către instanța de judecată ori 

procuror în cazurile și condițiile prevăzute 

de legea penală. 

Considerăm că această definiție este 

conformă cu prevederile art. 3 și art. 53 

Cod penal și reflectă elementele de bază 

ale răspunderii penale (temeiul, conținutul 

și modalitățile de realizare a ei). 

Ca element de bază al răspunderii 

penale, temeiul ei este răspunsul la 

întrebarea: care este cauza ce dă naștere 

răspunderii penale și pentru ce persoana 

poate fi supusă răspunderii penale? 

În doctrina penală sunt expuse mai 

multe opinii cu privire la temeiul răspun-

derii penale, care pot fi grupate în felul 

următor: 

- unii cercetători consideră că temeiul

răspunderii penale este faptul săvâr-

șirii infracțiunii;

- alți cercetători s-au expus pentru

recunoașterea ca temei al răspunderii

penale a vinovăției persoanei în

săvârșirea infracțiunii;

- o altă parte de autori afirmă că temeiul

răspunderii penale î-l constituie

prezența componenței infracțiunii în

fapta săvârșită
13

.

Codul penal în vigoare al Republicii

Moldova, în alin. (1) art. 51, a formulat 

expres temeiul răspunderii penale, 

conform căruia temeiul real al răspunderii 

penale îl constituie fapta prejudiciabilă 

săvârșită, iar componența infracțiunii, 

stipulată în legea penală, prezintă temeiul 

juridic al răspunderii penale. 

Din aceste prevederi ale art. 51 alin. 

(1) Cod penal, rezultă că răspunderea

penală are 2 temeiuri separate: unul real –

fapta prejudiciabilă săvârșită, și altul

juridic – componența infracțiunii, prevă-

zută în legea penală, deși titlul art. 51 Cod

penal, denumit temeiul răspunderii penale,

13 ȘAVGA, A. Răspunderea penală. În: Drept penal. 

Partea generală. Vol.II. Chișinău: Tipografia 

Centrală, 2016, p. 115; BALTAG, D. Teoria 

răspunderii și responsabilității juridice, Chișinău, 

ULIM, 2007, p. 328. 
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indică la faptul că răspunderea penală are 

la bază numai un singur temei. 

Mai mult, temeiurile răspunderii 

penale, așa cum ele sunt fixate în art. 51 

alin. (1) Cod penal, sunt în contradicție cu 

prevederile alineatului (2) al acestui 

articol, conform cărora numai persoana 

vinovată în săvârșirea unei infracțiuni 

prevăzută de legea penală poate fi supusă 

răspunderii penale. 

În opinia noastră, formularea legis-

lativă a acestor două temeiuri ale răspun-

derii penale separate și independente unul 

de altul în art. 51 alin. (1) Cod penal este 

una nereușită. Nici unul din ele în parte nu 

poate fi temei al răspunderii penale. Aceste 

două temeiuri sunt de nedespărțit. Numai 

fapta săvârșită care întrunește semnele 

componenței unei infracțiuni prevăzute de 

legea penală constituie infracțiune, 

săvârșirea căreia și dă naștere răspunderii 

penale. O astfel de interpretare a temeiului 

răspunderii penale rezultă din mai multe 

prevederi ale lefii penale, din jurisprudența 

Curții Europene a Drepturilor Omului (în 

continuare Curtea E.D.O.) de interpretare a 

art. 7 al Convenției E.D.O. și a Curții 

Constituționale de interpretare a art. 22 din 

Constituția Republicii Moldova. 

Astfel, conform art. 52 alin. (1) Cod 

penal, se consideră componență a infrac-

țiunii totalitatea semnelor obiective și 

subiective, stabilite de legea penală, ce 

califică fapta prejudiciabilă drept infrac-

țiune concretă. Această noțiune a compo-

nenței infracțiunii este una generală. Ea a 

fost elaborată de știința dreptului penal și 

fixată de legiuitor în legea penală ca un 

model al structurii juridice a oricărei fapte 

prejudiciabile ca infracțiune. După acest 

model, în normele părții speciale a Codului 

penal sunt stabilite faptele prejudiciabile 

ce constituie infracțiuni concrete prin 

descrierea semnelor obiective și subiective 

specifice fiecărei fapte prejudiciabile în 

parte, formând în așa mod componența 

fiecărei infracțiuni concrete. 

De exemplu, art. 188 alin. (1) Cod 

penal prevede fapta de tâlhărie ca infrac-

țiune prin descrierea semnelor obiective și 

subiective ale ei ca un atac săvârșit asupra 

unei persoane în scopul sustragerii 

bunurilor, însoțit de violență periculoasă 

pentru viața și sănătatea persoanei agresate 

ori de amenințarea cu aplicarea unei 

asemenea violențe, care și este componența 

infracțiunii de tâlhărie. Articolul 287 alin. 

(1) Cod penal prevede fapta de huliganism

ca infracțiune prin descrierea semnelor

obiective și subiective ale ei ca acțiuni

intenționate care încalcă grosolan ordinea

publică, însoțite de aplicarea violenței

asupra persoanelor sau de amenințarea cu

aplicarea unei asemenea violențe, de opu-

nere de rezistență violentă reprezentanților

autorităților sau altor persoane care curmă

actele huliganice, precum și acțiunile care,

prin conținutul lor, se deosebesc printr-un

cinism sau obrăznicie deosebită, care și este

componența infracțiunii de huliganism.

Săvârșirea în realitate a unei fapte care

întrunește semnele componenței unei infrac-

țiuni prevăzute de art. 188 alin. (1) sau art.

287 alin. (1) Cod penal constituie infracțiune

de tâlhărie sau, respectiv, de huliganism.

În așa mod, în normele părții speciale a 

Codului penal sunt stabilite toate 

infracțiunile și descrise componentele lor. 

După cum am menționat deja, conform 

art. 51 alin. (2) Cod penal, răspunderii 

penale este supusă numai persoana vinovată 

în săvârșirea unei infracțiuni prevăzute de 

legea penală. Faptul că numai persoana care 

a săvârșit o infracțiune poate fi supusă 

răspunderii penale se deduce și din 

principiile dreptului penal, cum ar fi cel al 

egalității în fața legii penale (art. 5 Cod 

penal) și cel al caracterului personal al 

răspunderii penale (art. 6 Cod penal), 

precum și din alte prevederi ale Codului 

penal (Vezi, de exemplu, art. 11, 13, 21, 24 

etc.). Sub acest aspect, Curtea E.D.O. în 

jurisprudența sa de interpretare a art. 7 din 

Convenția E.D.O. a statuat că orice 

infracțiune trebuie să fie clar stabilită în 

lege pentru ca fiecare să poată înțelege din 

textul articolului respectiv care acțiune sau 

inacțiune a sa atrage după sine răspunderea 
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penală
14

. În acest sens s-a expus și Curtea

Constituțională în jurisprudența sa de 

interpretare a art. 22 din Constituția 

Republicii Moldova
15

.

Din analiza celor menționate mai sus 

rezultă că persoana poate fi supusă 

răspunderii penale numai pentru săvârșirea 

unei infracțiuni, adică numai pentru 

săvârșirea unei fapte care întrunește toate 

semnele componenței unei infracțiuni clar 

descrise în una din normele părții speciale 

a Codului penal. Lipsa cel puțin al unuia 

din semnele componenței infracțiunii 

respective înseamnă că această faptă nu 

constituie infracțiune și, prin urmare, ea nu 

poate fi temei al răspunderii penale pentru 

săvârșirea ei.  

Componența infracțiunii concrete des-

crise în norma părții speciale a Codului 

penal prin sine însăși nu poate direct da 

naștere răspunderii penale. Până la săvâr-

șirea unei fapte care întrunește toate 

semnele componenței unei infracțiuni, 

componența infracțiunii descrise în norma 

părții speciale a Codului penal doar 

avertizează orice persoană aflată pe 

teritoriul țării noastre să nu comită fapte de 

felul celor descrise în normele respective 

ale Codului penal, în caz contrar, ea va fi 

supusă răspunderii penale. În cazul 

săvârșirii unei fapte prejudiciabile, această 

faptă constituie infracțiune numai dacă 

semnele ei corespund exact cu semnele 

componenței unei infracțiuni prevăzute de 

legea penală. De aceea, componența de 

infracțiune în aceste cazuri, conform art. 

52 alin. (2) și art. 113 Cod penal, este baza 

juridică pentru calificarea corectă a faptei 

săvârșite ca infracțiune și de delimitare a 

faptelor infracționale de cele non 

14 Vezi §35 al Hotărârii Curții E.D.O. din 22 

noiembrie 1995 în cauza S.W. c. Regatului Unit 

În: Европейский Суд по правам человека. 

Избранные решения, Том 2. Москва: 

Издательство Норма, 2000, с. 162. 
15 Vezi §34 al Hotărârii Curții Constituționale nr. 22 

din 1 octombrie 2018 privind excepția de 

neconstituționalitate a art. 328 alin. (3) lit. d) din 

Codul penal. În: Monitorul Oficial nr. 416-

422/146 din 09.11.2018. 

infracționale, asigurând astfel respectarea 

principiului legalității răspunderii penale. 

Prin urmare, nu componența infracțiunii 

descrise în partea specială a Codului penal, 

ci săvârșirea faptei care întrunește toate 

semnele componenței unei infracțiuni 

descrise în partea specială a Codului penal 

este temeiul răspunderii penale. 

Astfel, formularea temeiului răspun-

derii penale în art. 51 alin. (1) Cod penal 

este una nereușită și contravine unui șir de 

norme ale legii penale ce reglementează 

răspunderea penală. Legea penală stabi-

lește clar că singurul temei al răspunderii 

penale este faptul săvârșirii infracțiunii, 

adică săvârșirea unei fapte care întrunește 

toate semnele componenței unei infracțiuni 

prevăzute de legea penală. 

Faptul că numai săvârșirea unei 

infracțiuni este temeiul răspunderii penale 

este recunoscut și de legislațiile penale ale 

altor state. De exemplu, conform art. 15 

alin. (2) Cod penal al României, infrac-

țiunea este singurul temei al răspunderii 

penale.
16

 Codul penal al Federației Ruse, în

art. 8, a legiferat ca temei al răspunderii 

penale săvârșirea faptei ce conține toate 

semnele componenței infracțiunii prevăzută 

de acest cod
17

, iar potrivit art. 1 paragraf 1

al Codului penal al Poloniei răspunderii 

penale poate fi supusă numai persoana care 

a săvârșit o faptă interzisă prin amenințarea 

cu pedeapsă de legea în vigoare la 

momentul săvârșirii ei
18

.

Cele menționate confirmă cu certi-

tudine necesitatea modificării prevederilor 

art. 51 alin. (1) Cod penal și expunerea lor 

în următoarea redacție: ”Săvârșirea 

infracțiunii este singurul temei al 

răspunderii penale”. 

16 Noul Cod penal. Legea nr. 286/2009, în vigoare de 

la 1 februarie 2014. București: Editura Universul 

juridic, 2015, p. 15. 
17 Комментарии к Уголовному кодексу 

Российской Федерации. Отв. ред. ЛЕБЕДЕВ, В. 

М. Москва: Юрайт-М, 2001, с. 17. 
18 Уголовный кодекс Республики Польша. 

Минск: Изд-ство ”Тесей”, 1998, с. 7. 
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Principiile răspunderii penale 

Ca instituție fundamentala a 

dreptului penal, răspunderea penală este 

guvernată de anumite principii, care, 

deși strâns legate de principiile dreptului 

penal, nu se identifică cu acestea. 

Prin principii ale răspunderii penale 

se înțeleg acele idei de baza, 

diriguitoare, care se regăsesc în normele 

de reglementare a răspunderii penale. 

În doctrina penală nu există unanimi-

tate cu privire la numărul și la cadrul 

principiilor răspunderii penale:
19

Într-o opinie, sunt reținute ca principii 

fundamentale ale reglementarii răspunderii 

penale: 

- infracțiunea, unic temei al răspunderii

penale;

- legalitatea răspunderii penale;

- individualizarea judiciară a răspun-

derii penale.

Conform altei opinii, mai recente,
20

sfera principiilor este extinsă întemeiat, la 

ea adăugându-se: 

- principiul umanismului răspunderii penale;

- principiul personalității răspunderii penale;

- principiul inevitabilității răspunderii penale;

- principiul unicității răspunderii penale;

- principiul prescriptibilității răspunderii

penale.

Unele dintre aceste principii nu sunt 

caracteristice doar răspunderii penale, ci și 

dreptului penal sau întregului sistem de 

drept în domeniul răspunderii penale, însă 

ele capătă un caracter particular, specific. 

Principiul legalității răspunderii 

penale 

Principiul legalității este un principiu 

fundamental al întregului sistem de drept și 

al dreptului penal în parte (art. 3 din Codul 

penal al Republicii Moldova). În domeniul 

răspunderii penale, principiul legalității 

presupune că apariția, desfășurarea și 

19 MITRACHE, C. Drept penal român. Partea 

Generală. Ed-III. București: Editura ȘANSA, 

1997, p. 261. 
20 BULAI C. Manual de drept penal. Partea 

Generală. București: Editura ALL BECK, 1997, 

p. 316-321.

soluționarea răspunderii penale are loc pe 

baza legii, în strictă conformitate cu 

aceasta
21

.

Legalitatea răspunderii penale este 

realizată, în primul rând, prin legalitatea 

incriminării, care presupune prevederea în 

lege a tuturor condițiilor în care o faptă 

constituie infracțiune. Nerealizarea acestor 

condiții duce la inexistența infracțiunii și, 

prin urmare, la inexistența temeiului real al 

răspunderii penale.  

În al doilea rând, legalitatea răspun-

derii penale se realizează prin legalitatea 

sancțiunilor de drept penal, care presupune 

prevederea în lege a categoriilor și cuan-

tumului pedepsei penale, a măsurilor de 

siguranță, precum și a condițiilor de stabi-

lire și aplicare a acestora în cadrul fiecărui 

raport juridic de răspundere penală. 

Aplicarea prin analogie a legii penale este 

interzisă (alin. (2) al art. 3 din Codul penal 

al Republicii Moldova). Așadar, realizarea 

prin constrângere a ordinii de drept penal 

are loc pe baza legii și în strictă confor-

mitate cu aceasta, limitând posibilitatea 

unor abuzuri în activitatea de aplicare a 

legii penale. 

Infracțiunea este unicul temei al 

răspunderii penale 

Acest principiu este consacrat în 

dispozițiile art. 51 din Codul penal al 

Republicii Moldova și presupune că 

temeiul real al răspunderii penale îl 

constituie săvârșirea unei infracțiuni, adică 

a unei fapte prejudiciabile, prevăzută de 

legea penală și săvârșită cu vinovăție.  

Prin „săvârșirea unei infracțiuni" se 

înțelege săvârșirea oricăreia dintre formele 

pe care legea le incriminează ca 

infracțiune consumată, tentativă sau 

pregătire, precum și participarea la 

comiterea acestor fapte ca organizator, 

autor, instigator sau complice. 

Legislația penală în vigoare comple-

tează principiul enunțat prin formularea 

21 DOBRINOIU, V., PASCU, I., MOLNAR, I., 

NISTOREANU, Gh., BOROI, A., LAZAR, V. 

Drept penal. Partea generală. București: Editura 

Europa Nova, 1999, p. 391. 
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unui temei juridic al răspunderii penale, 

pe care îl constituie componenta 

infracțiunii, stipulată în legea penală.  

Conform prevederilor alin. (2) al art. 

51 din Codul penal al Republicii 

Moldova „răspunderii penale este supusă 

numai persoana vinovată de săvârșirea 

infracțiunii prevăzute de legea penală". 

Astfel, numai din momentul dovedirii 

vinovăției persoanei pentru săvârșirea 

infracțiunii apare răspunderea penală. În 

legătură cu aceasta funcționează princi-

piul constituțional potrivit căruia, până la 

dovedirea vinovăției unei persoane, în 

cadrul unui proces judiciar public, 

exprimată într-o hotărâre judecătoreasca 

definitivă, persoana respectivă este 

prezumată nevinovată (art. 21 din 

Constituția Republicii Moldova). 

Principiul umanismului 

Umanismul ca principiu fundamental 

al dreptului penal își găsește expresia în 

condițiile și în conținutul constrângerii 

juridice ce trebuie să intervină atunci când 

se încalcă obligația de conformare și se 

săvârșește o infracțiune. Răspunderea 

penală apare astfel, în sistemul dreptului 

nostru penal, ca o instituție cu caracter 

democratic și umanist, care ține seama de 

conduita umană, de determinantele 

conduitei sociale a omului și de 

posibilitatea lui de a-și dirija în mod liber 

voința
22

. Totodată, răspunderea penală

utilizează instrumente care prin natura și 

conținutul lor nu duc la umilirea și 

degradarea ființei umane, ci, dimpotrivă, 

preconizează căi, metode, mijloace care să 

conducă la resocializarea infractorului. 

Nimeni nu poate fi supus la torturi, nici la 

pedepse sau tratamente crude, inumane sau 

degradante. 

Principiul răspunderii penale 

personale 

Principiul răspunderii penale 

personale este consacrat în art. 6 din Codul 

penal al Republicii Moldova și presupune 

că răspunderea penală revine numai 

persoanei care a săvârșit în mod direct, 

22 BULAI, C. Op. cit., p. 319. 

nemijlocit, infracțiunea ca autor al 

acesteia, sau a participat indirect la 

săvârșirea ei, în calitate de organizator, 

instigator sau complice. Este inadmisibilă 

răspunderea pentru fapta altuia și 

răspunderea colectivă, adică răspunderea de 

grup a persoanelor legate între ele prin 

raporturi personale (de familie, naționale, 

religioase etc.) pentru infracțiunea 

săvârșita de către unul (sau unii) dintre 

membrii acestora.  

În cazul tragerii la răspundere penală 

a mai multor persoane care au săvârșit o 

infracțiune în grup, trebuie stabilită vina 

fiecărui membru al grupului pentru 

săvârșirea acestei infracțiuni și rolul 

fiecăruia în realizarea laturii obiective a 

infracțiunii concrete
23

.

De asemenea, daca sunt învinuiți 

câțiva inculpați de săvârșirea câtorva 

infracțiuni, instanța de judecată trebuie 

să supună analizei probele pentru fiecare 

învinuire, în privința fiecărui inculpat, și 

să le aprecieze în ansamblu cu toate 

materialele dosarului (hotărârea Plenului 

Curții Supreme de Justiție nr. 5 din 

19.06.2006 privind sentința judecăto-

rească). 

Personalitatea răspunderii penale are 

drept consecință personalitatea pedepsei 

și a altor măsuri de natură juridico-

penală, care sunt aplicate și executate 

personal de către subiectul activ al 

infracțiunii.  

De aceea, moartea infractorului are 

drept consecință stingerea răspunderii 

penale și a sancțiunilor ce decurg din 

aceasta. 

Principiul unicității răspunderii 

penale 

În conformitate cu acest principiu, 

persoana care a săvârșit infracțiunea nu 

poate fi trasă la răspundere penala decât 

o singura dată. De aceea stingerea

raportului juridic de răspundere penală

în modurile prevăzute de lege face ca

23 BARBĂNEAGRĂ, A. Codul penal al Republicii 

Moldova. Comentariu. Chișinău: Centrul de Drept 

al Asociaților, 2003, p. 42. 
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răspunderea penală să nu mai poată 

acționa în viitor. Cu alte cuvinte, pentru 

o singură infracțiune există o singură

răspundere penală.

Legislația penală a Republicii 

Moldova consacră acest principiu în 

dispozițiile alin. (2) al art. 7 din Codul 

Penal al Republicii Moldova, stipulând 

că: „Nimeni nu poate fi supus de două ori 

urmăririi penale și pedepsei penale 

pentru una și aceeași faptă".  

Unicitatea răspunderii penale nu 

exclude pluralitatea de sancțiuni penale 

pe care le atrage în condițiile legii. În 

sistemul dreptului nostru penal nu este 

posibilă cumularea a două pedepse 

principale pentru o singură infracțiune. 

Este însă posibilă aplicarea pedepselor 

principale însoțite de pedepse comple-

mentare sau asocierea unor măsuri de 

siguranță, dar această pluralitate nu in-

fluențează unicitatea răspunderii penale.  

Răspunderea penală poate coexista cu 

alte forme de răspundere juridică, precum 

răspunderea civila, cea disciplinară etc. 

Principiul inevitabilității 

răspunderii penale 

Acest principiu presupune că oricine 

săvârșește o infracțiune trebuie sa 

răspundă penal. Răspunderea penală este 

o consecință inevitabilă a săvârșirii unei

infracțiuni.

Necesitatea răspunderii penale și 

inevitabilitatea ei derivă din faptul că 

odată cu săvârșirea infracțiunii sunt 

prejudiciate valorile sociale și viața 

socială nu mai poate continua în condiții 

de securitate. Doar intervenția constrân-

gerii de stat și a răspunderii penale poate 

asigura restabilirea ordinii de drept și a 

sentimentului de securitate al membrilor 

societății. 

Înlăturarea răspunderii penale în 

cazurile prevăzute de lege (amnistie, 

lipsa plângerii prealabile, împăcarea 

parților, prescripția ș.a.) nu diminuează 

importanța principiului enunțat. 

Inevitabilitatea răspunderii penale este 

determinata și de principiul fundamental 

al egalității tuturor membrilor societății în 

fața legii penale, iar realizarea sa este 

asigurată prin acțiunea principiului oficia-

lității acțiunii penale în vederea tragerii la 

răspundere penală și a sancționării infrac-

torului. Organele de stat competente au 

obligația legală de a acționa din oficiu în 

acest sens, cu excepția infracțiunilor la 

care urmărirea penală se poate porni 

numai la plângerea prealabilă a persoanei 

vătămate
24

.

Inevitabilitatea răspunderii penale are 

un impact deosebit atât în planul 

prevenției generale, cat și al celei speciale. 

În general, se recunoaște că inevitabilitatea 

răspunderii penale are un rol preventiv 

mai mare decât răspunderea penală însăși. 

Principiul individualizării 

răspunderii penale 

Principiul individualizării răspunde-

rii penale este consacrat expres în dispo-

ziția alin. (1) al art. 7 din Codul penal al 

Republicii Moldova. Potrivit acestui 

principiu, răspunderea penală trebuie să 

fie diferențiată în funcție de caracterul și 

de gradul prejudiciabil al infracțiunii 

săvârșite, de persoana celui vinovat și de 

circumstanțele cauzei care atenuează ori 

agravează răspunderea penală. 

Individualizarea răspunderii penale 

este efectuată pentru a asigura atât 

sancționarea corectă a infractorului, cât și 

realizarea prevenției generale și speciale. 

Individualizarea răspunderii penale 

are loc în conformitate cu legea penală 

care consacră dispoziții speciale cu privire la 

individualizarea pedepsei (Capitolul VIII din 

Codul penal al Republicii Moldova), care 

constituie obiectul răspunderii penale. 

Astfel, conform prevederilor art. 75 din 

Codul penal al Republicii Moldova, care 

stipulează criteriile generale de indivi-

dualizare a pedepsei, „persoanei recunoscute 

vinovate de săvârșirea unei infracțiuni i se 

aplică o pedeapsă echitabilă în limitele 

fixate în partea speciala a Codului penal 

și în strictă conformitate cu dispozițiile 

părții generale a Codului penal...". 

24 BULAI, C. Op. cit., p. 320. 

Nr. 1 (3) 2021 



STUDII NAȚIONALE DE SECURITATE. Revistă științifico-practică 

145 

Individualizarea răspunderii penale 

se realizează în mai multe etape: 

a) Individualizarea legală este realizată

de legiuitor prin fixarea unor cate-

gorii de pedepse diferite ca natură și 

mărime în raport cu gradul de 

pericol pe care-1 prezintă fiecare tip 

de infracțiune. 

b) Individualizarea judiciară este reali-

zată de către instanțele de judecată

prin stabilirea sancțiunii în limitele 

fixate de lege, ținând seama de 

pericolul social al faptei și de 

persoana infractorului. 

c) Individualizarea administrativă se

realizează în cursul executării pedep-

sei și presupune diferențieri în ceea 

ce privește regimul de executare a 

pedepselor și a altor măsuri de natură 

juridico-penală.  

O justă individualizare a răspunderii 

penale în toate etapele menționate 

constituie o premisă importantă în lupta 

contra criminalității. 

Principiul prescriptibilității 

răspunderii penale 

Potrivit acestui principiu, răspunde-

rea penală este înlăturată prin prescripție, 

adică prin trecerea unui anumit interval de 

timp prevăzut de lege de la săvârșirea 

infracțiunii, fără ca infractorul să fi fost 

tras la răspundere penală sau fără ca 

această răspundere să fi fost definitiv 

stabilită
25

.

Prin prescripție are loc stingerea drep-

tului statului de a pedepsi și a obligațiunii 

infractorului de a suporta consecințele 

faptei sale. 

În legislația penală a Republicii 

Moldova sunt prevăzute dispoziții prin 

care este stabilită prescripția răspunderii 

penale pentru aproape toate categoriile de 

infracțiuni (art. 60 din Codul penal al 

Republicii Moldova), făcând excepție doar 

infracțiunile contra păcii și securității 

omenirii, infracțiuni de război, infracțiuni 

de tortură, tratament inuman sau degradant 

sau alte infracțiuni prevăzute de tratatele 

25 BULAI, C. Op. cit., p. 321. 

internaționale la care Republica Moldova 

este parte (alin. (8) al art. 60 din Codul 

penal al Republicii Moldova). 

Prescriptibilitatea răspunderii penale 

se întemeiază pe rațiuni de politică 

penală. Răspunderea penală, ca mijloc 

de realizare a ordinii de drept prin 

constrângere, trebuie să intervină cât mai 

curând după săvârșirea infracțiunii. Sanc-

ționarea imediată și fermă a infractorului 

sporește eficiența constrângerii, întărește 

autoritatea legii, contribuie la realizarea 

prevenției generale și speciale. Dimpo-

trivă, cu cât răspunderea penală intervine 

mai târziu după săvârșirea infracțiunii, cu 

atât eficienta ei se reduce, rezonanța 

socială a infracțiunii se stinge treptat și 

sancționarea sa nu mai apare necesară. Pe 

lângă aceste aspecte, nu trebuie neglijată 

nici starea de incertitudine a infractorului, 

care în tot acest interval de timp s-a aflat 

sub amenințarea răspunderii penale și s-a 

putut corecta.  

În temeiul acestor argumente, este 

justificată limitarea în timp a răspunderii 

penale prin prescripție. 
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Dinamica procesului legislativ din ultima vreme nu doar că a transformat activitatea 

specială de investigații, din una necunoscută publicului larg, într-o activitate reglementată 

legal, dar a schimbat însuși conceptul acestei activități. Astfel, impactul activității speciale 

de investigații asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului a devenit nu doar 

unul vizibil, ci și previzibil. 

Modul în care legiuitorul a ales să reglementeze activitatea specială de investigații, în 

special din perspectiva interferenței acesteia cu drepturile omului are o importanță 

deosebită, devierile în această materie fiind de natură fie să anihileze activitatea specială de 

investigații, fie să prejudicieze nejustificat drepturile omului. Considerente din care orice 

demers în vederea identificării inadvertențelor în acest sens nu poate fi decât binevenit.  

Cuvintele - cheie: activitate specială de investigații, măsuri special de investigație, 

drepturile omului. 

INTERFERENCE BETWEEN SPECIAL INVESTIGATION ACTIVITY 

AND HUMAN RIGHTS 

Dynamics of the legislative process lately, not only transformed the special 

investigation activity from one unknown to the general public, into a legally regulated 

activity, but also changed the very concept of this activity. Thus, the impact of the special 

investigation activity on fundamental human rights and freedoms has become not only visible 

but also predictable. 

The way in which the legislator has chosen to regulate special investigative activity, 

especially from the perspective of its interference with human rights, is of particular 

importance, as deviations in this matter are likely to either annihilate special investigative 

activity or unduly prejudice human rights. Considerations from which any approach to 

identifying inaccuracies in this regard is welcome. 

Keywords: special investigation activity, special investigation measures, human rights. 

INTERFÉRENCE ENTRE L'ACTIVITÉ D'ENQUÊTE SPÉCIALE 

ET LES DROITS DE L'HOMME 

La dynamique du processus législatif ces derniers temps a non seulement transformé 

l'activité d'enquête spéciale d'une inconnue du grand public en une activité réglementée par 

la loi, mais a également changé le concept même de cette activité. Ainsi, l’impact de l’activité 

d’enquête spéciale sur les libertés et droits fondamentaux de l’homme est devenu non 

seulement visible mais également prévisible. 
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La manière dont le législateur a choisi de réglementer l'activité d'enquête spéciale, en 

particulier du point de vue de son ingérence dans les droits de l'homme, est d'une importance 

particulière, car les écarts en la matière sont susceptibles d'annihiler l'activité d'enquête 

spéciale ou de porter indûment préjudice aux droits de l'homme. Considérants, dont toute 

approche visant à identifier les inexactitudes à cet égard ne peut être que saluée. 

Mots clés: activité d'enquête spéciale, mesures d'enquête spéciales, droits de l'homme. 

СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ СПЕЦИАЛЬНОЙ РОЗЫСКНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И ПРАВАМИ ЧЕЛОВЕКА 

Динамика законодательного процесса в последнее время не только превратила 

специальную розыскную деятельность из неизвестной широкой публике в 

законодательно регулируемую, но и изменила само понятие этой деятельности. Таким 

образом, влияние специальной следственной деятельности на основные права и свободы 

человека стало не только видимым, но и предсказуемым. 

То, как законодатель решил регулировать специальную розыскную деятельность, 

особенно с точки зрения вмешательства в права человека, имеет особое значение, 

поскольку отклонения в этом вопросе могут либо свести на нет специальную 

розыскную деятельность, либо необоснованно ущемить права человека. Поэтому 

выявление неточностей в этом отношении можно только приветствовать. 

Ключевые слова: специальная следственная деятельность, специальные 

следственные мероприятия, права человека. 

Una dintre constatările acestui articol 

este pasul inovator, făcut de către legiuitor 

odată cu adoptarea Legii privind 

activitatea specială de investigații, dar și al 

legislației conexe. Pas care constă în 

intenția de a reglementa comportamentul 

agenților statului în cadrul activității 

speciale de investigații, al cărei scop - pe 

lângă aducerea activității respective în 

cadrul legal - îl constituie și garantarea 

respectării drepturilor omului. O altă 

inovație o constituie, însă, încărcătura 

juridică atribuită acestei activități. Or, dacă 

anterior existau luări de poziții prin care se 

încerca echivalarea procesului gnoseologic 

din cadrul activității speciale de 

investigații cu cel din procesul penal
1
, prin

intervențiile menționate mai sus această 

tendință a căpătat un caracter legislativ. 

Astfel, a crescut în mod considerabil și 

posibilitatea utilizării activității speciale de 

investigații în scopul rezolvării anumitor 

sarcini procesual penale, ca fiind o cale 

mult mai eficientă pentru obținerea 

1 БОЗРОВ, B. Результатам ОРД - статус 

доказательств. În: Законность, 2004, с. 23. 

rezultatului scontat. Concomitent, consi-

derăm că în mod proporțional va crește nu 

doar tendința de limitare a garanțiilor 

procesual penale acordate participanților la 

proces, dar și probabilitatea comiterii 

anumitor acțiuni abuzive din partea subiec-

ților implicați în activitățile respective. 

O simplă lecturare a Legii privind 

activitatea specială de investigații scoate în 

evidență mai multe referiri la domeniul 

drepturilor omului. Astfel, din prevederile 

art. 1 al legii menționate, rezultă că scopul 

activității speciale de investigații este 

culegerea de informații necesare pentru 

prevenirea și combaterea criminalității, 

asigurarea securității statului, ordinii 

publice, apărarea drepturilor și intereselor 

legitime ale persoanelor. În conformitate 

cu prevederile art. 3 din lege, rezultă că 

unul dintre principiile de bază ale activității 

speciale de investigații îl constituie 

principiul respectării drepturilor si 

libertăților persoanei, iar art. 4 al aceluiași 

act normativ este totalmente dedicat 

drepturilor omului; mai mult, alin. 5 al 

acestui articol prevede că orice informație, 

orice probă care au fost acumulate cu 
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încălcarea drepturilor și libertăților omului 

sunt nule și se consideră inexistente. În 

aceeași ordine de idei, putem constata că 

legiuitorul a prevăzut ca o primă obligație 

a subiectului nemijlocit împuternicit cu 

efectuarea măsurilor speciale de 

investigații conform prevederilor art. 11 

din lege, obligația de a respecta nu doar 

drepturile, ci și interesele legitime ale 

persoanei, aceasta fiind obligată să ia toate 

măsurile în vederea apărării drepturilor și 

libertăților omului. Astfel, o primă 

impresie care se poate formula în baza 

celor relatate este nu doar preocuparea 

deosebită a legiuitorului față de drepturile 

omului, dar și într-un fel, caracterul 

absolut al acestora, or nici una dintre 

normele legale la care am făcut referință 

nici măcar nu sugerează posibilitatea 

limitării fie a drepturilor, fie a libertăților 

fundamentale ale omului.  

Pe de altă parte, din prevederile art. 11 

lit. g) din Legea privind activitatea 

specială de investigații rezultă că 

legiuitorul totuși prevede posibilitatea 

anumitor ingerințe în domeniul drepturilor 

omului, obligând ofițerul de investigații să 

respecte proporționalitatea dintre dreptul 

lezat și necesitatea măsurii ce se efectuează. 

Conform prevederilor art. 19 al. 2 lit. b), din 

aceeași lege, una dintre condițiile 

cumulative pentru autorizarea măsurilor 

speciale de investigații îl constituie 

proporționalitatea acesteia cu restrângerea 

drepturilor și libertăților fundamentale ale 

omului, iar temei pentru încetarea 

activității speciale de investigații este, 

conform prevederilor art. 20 alin 6 din 

lege, încălcarea disproporționată ori în mod 

vădit a drepturilor și intereselor legitime ale 

persoanelor. Aceleași circumstanțe 

determină procurorul, conform art. 22 alin 5 

din lege, să declare nule măsurile 

întreprinse și să dispună, prin ordonanță, 

nimicirea imediată a purtătorului material 

de informații și a materialelor acumulate pe 

parcursul efectuării măsurii speciale de 

investigații.  

Astfel, pe de o parte, legiuitorul 

folosește o reglementare legală din care 

rezultă intangibilitatea drepturilor omului, 

iar pe de altă parte obligă agenții statului să 

respecte proporționalitatea în restrângerea 

acestora, ceea ce implicit înseamnă o 

recunoaștere de către stat a intruziunii în 

domeniul drepturilor omului în cadrul 

efectuării măsurilor speciale de investigații. 

Abordarea este una logică și care 

corespunde esenței măsurilor speciale de 

investigații, or drepturile și libertățile 

fundamentale ale omului, deși prevăzute în 

cele mai importante acte, inclusiv interna-

ționale, cum ar fi, spre exemplul, Declarația 

Universală a Drepturilor Omului, 

Convenția Europeană pentru Apărarea 

Drepturilor Omului și a Libertăților 

Fundamentale, precum și în altele nu mai 

puțin importante, dar nu și în ultimul rând 

în legile interne, începând cu legea 

fundamentală ‒ Constituția, totuși nu poartă 

un caracter absolut, așa după cum ar putea 

apărea prima impresie din prevederile 

legislației în domeniu la care ne-am referit. 

Astfel, chiar actele legislative nominalizate, 

admit și existența unor limitări ale 

drepturilor și libertăților fundamentale, spre 

exemplu, în acest sens, Constituția 

Republicii Moldova, în art. 54, prevede că: 

exercițiul drepturilor și libertăților nu poate 

fi supus altor restrângeri decât celor 

prevăzute de lege, care corespund 

normelor unanim recunoscute ale dreptului 

internațional și sunt necesare în interesele 

securității naționale, integrității teritoriale, 

bunăstării economice a țării, ordinii publice, 

în scopul prevenirii tulburărilor în masă și 

infracțiunilor, protejării drepturilor, 

libertăților și demnității altor persoane, 

împiedicării divulgării informațiilor 

confidențiale sau garantării autorității și 

imparțialității justiției
2
.

Pentru a înțelege mecanismul restrân-

gerii drepturilor și libertăților omului în 

cadrul activității speciale de investigații, am 

încercat să apelăm la definiția formulată de 

2 ZUBCO, V., AVRAM, M., GHEORGHIȚĂ, M. 

Protecția drepturilor omului la aplicarea 

măsurilor procesuale de constrângere. Chișinău: 

Editura ARC. 2006, p. 13. 
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către autorul I. Deleanu, conform căruia 

drepturile fundamentale ale omului sunt 

drepturi subiective, în temeiul cărora 

titularii pot să desfășoare o anumită 

conduită și să ceară altora desfășurarea unei 

conduite corelative dreptului lor, sub 

sancțiunea prevăzută de lege, în scopul 

valorificării unui interes personal și 

legitim
3
.

În altă ordine de idei, autorul C. 

Ionescu menționează că, deși drepturile 

fundamentale sunt vitale pentru condiția 

individului, exercițiul unora dintre ele poate 

fi restrâns în anumite condiții. Facem 

precizarea că într-o asemenea ipoteză nu se 

restrâng sau se suspendă drepturile ca atare, 

ci doar exercitarea lor. Restrângerea 

exercițiului trebuie prevăzută de însăși 

constituție, să fie limitată în timp și impusă 

de circumstanțe excepționale stabilite 

expres
4
.

Opiniile specialiștilor în drept consti-

tuțional privind evoluția drepturilor omului 

pot fi rezumate la ideea că declararea 

oficială a drepturilor și libertăților 

fundamentale ale omului este marcată de 

proclamarea acestora odată cu revoluția 

franceză din anul 1789, și adoptarea 

Declarației drepturilor omului și 

cetățeanului, continuând cu lărgirea spec-

trului drepturilor fundamentale și introdu-

cerea în conținutul constituțiilor scrise, 

fiind astfel garantate de stat
5
.

Din cele menționate rezultă că este 

puțin ca statul să proclame anumite drepturi 

sau libertăți ale omului, pentru a le da 

eficacitate, acesta mai trebuie: să prevadă 

drepturile și libertățile omului în lege; să se 

abțină de la încălcarea drepturilor și 

libertăților omului; să sancționeze de 

fiecare dată faptele prin care sunt lezate în 

mod ilegal drepturile și libertățile omului; 

să prevadă în lege condițiile în care 

3 DELEANU, I., Drept constituțional și instituții 

politice, Vol. 1. București: Editura Europa Nouă, 

1996, p. 63. 
4 IONESCU, C. Drept constituțional și instituții 

politice, Vol. 1. București: Editura Lumina Lex, 

1997, p. 180. 
5 Ibidem, p. 172. 

exercițiul anumitor drepturi sau libertăți 

poate fi restrâns. 

Dat fiind faptul că activitatea specială 

de investigație este una deosebit de 

intruzivă în domeniul drepturilor și 

libertăților omului, fiind de neînchipuit 

realizarea măsurilor speciale de investigații 

fără vreo ingerință în acest domeniu, ne-

am propus spre analiză, pe de o parte, sfera 

drepturilor și libertăților omului a căror 

exercitare este pasibilă de restrângere în 

cadrul activității speciale de investigație, 

iar pe de altă parte condițiile în care pot 

avea loc aceste limitări. Exercițiu pentru 

care am considerat necesar să ne axăm pe 

analiza din această perspectivă a măsurilor 

speciale de investigații autorizate de către 

procuror, condițiile legale actuale care 

prevăd posibilitatea restrângerii, cât și 

corespunderea cadrului legal autohton 

actual cu principiile dreptului unanim 

recunoscute. Nu în ultimul rând ne-am 

propus identificarea spectrului drepturilor 

omului expuse în cadrul exercitării 

măsurilor speciale de investigații. 

În acest sens, spre exemplu, totalitatea 

măsurilor speciale de investigații 

autorizate de către procuror conform Legii 

nr. 59 din 29.03.2012, și anume: 

identificarea abonatului, proprietarului sau 

a utilizatorului unui sistem de comunicații 

electronice ori al unui punct de acces la un 

sistem informatic; urmărirea vizuală; 

controlul transmiterii banilor sau a altor 

valori materiale extorcate; investigația sub 

acoperire; supravegherea transfrontalieră; 

livrarea controlată; colectarea mostrelor 

pentru cercetarea comparată; cercetarea 

obiectelor și documentelor; achiziția de 

control - credem că pot fi grupate 

convențional conform criteriului de intru-

ziune în domeniul drepturilor omului în 

două grupe:  

- măsuri speciale de investigații a căror

efectuare afectează în principal

exercitarea unui drept; aici am putea să

atribuim, spre exemplu, controlul

transmiterii banilor sau a altor valori

materiale extorcate; livrarea controlată,
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care în mod normal ar urma să vizeze 

acțiunile persoanei expuse în spațiu 

public, și în condițiile în care persoanele 

respective, desigur, sunt conștiente că nu 

pot pretinde respectarea sferei private, 

ceea ce însă nu înseamnă că, dacă 

acțiunile respective sunt documentate în 

mod sistematic de către agenții statului, 

atunci nu există ingerință în păstrarea 

secretului vieții personale
6
;

- măsuri speciale a căror efectuare

afectează exercitarea mai multor

drepturi, cum ar fi, spre exemplu,

identificarea abonatului, proprietarului

sau a utilizatorului unui sistem de

comunicații electronice ori al unui

punct de acces la un sistem informatic;

urmărirea vizuală; investigația sub

acoperire; colectarea mostrelor pentru

cercetarea comparată; cercetarea obiec-

telor și documentelor. Or efectuarea

măsurilor menționate, în funcție de

condițiile concrete de realizare, pot

afecta concomitent, pe lângă dreptul la

secretul corespondenței, și dreptul la

secretul vieții personale, spre exemplu,

în cazul identificării abonatului,

proprietarului sau a utilizatorului unui

sistem de comunicații electronice ori al

unui punct de acces la un sistem

informatic, deopotrivă cu secretul vieții

personale, în cadrul urmăririi vizuale

poate fi afectată și inviolabilitatea

domiciliului ca componentă a vieții

private, drept a cărui exercitare la fel

poate fi restrânsă și în cadrul

investigației sub acoperire; colectării

mostrelor pentru cercetarea comparată;

cercetării obiectelor și documentelor.

Concomitent, din analiza drepturilor și 

libertăților fundamentale proclamate în 

Constituția Republicii Moldova, rezultă că 

nu exercitarea tuturor drepturilor este 

pasibilă de restrângere, or este greu de 

6 Perry c. Marea Britanie – Supraveghere video. 

Loc public. Viață private.  

http://jurisprudentacedo.com/Perry-c.-Marea-

Britanie-Supraveghere-video.-Loc-public.-Viata-

privata.html (accesat 21.03.2021). 

închipuit cum poate fi restrâns chiar și 

temporar, spre exemplu, dreptul la viață, 

dreptul la integritatea fizică și psihică, 

dreptul la ocrotirea sănătății etc. În altă 

ordine, la fel de lesne este de observat că o 

serie din drepturile fundamentale ale 

omului, proclamate în Constituția 

Republicii Moldova, nu pot lezate în mod 

direct prin desfășurarea activității speciale 

de investigații, cum ar fi, spre exemplu, 

dreptul fiecărui om de a-și cunoaște 

drepturile și îndatoririle, libertatea 

conștiinței, dreptul la învățătură ș.a. 

În concluzie, majoritatea drepturilor 

expuse în cadrul activității speciale de 

investigații, pentru care legea prevede 

anumite instrumente ce ar permite limitarea 

temporară a exercitării acestora, se înscriu 

perfect în prevederile art. 8 al Convenției 

Europene pentru Apărarea Drepturilor și 

Libertăților Fundamentale ale Omului, în 

conformitate cu care orice persoană are 

dreptul la respectarea vieții sale private și de 

familie, a domiciliului său și a 

corespondenței sale. 

Ceea ce ne interesează însă în special 

în contextul activității speciale de 

investigații este felul în care cadrul legal 

permite limitarea exercitării acestor 

drepturi. Astfel, pornind iarăși de la 

prevederile CEDO, putem constata că nu 

este admis amestecul unei autorități 

publice în exercitarea dreptului la 

respectarea vieții private, decât în cazul în 

care acest amestec este prevăzut de lege și 

dacă constituie o măsură care, într-o 

societate democratică, este necesară pentru 

securitatea națională, securitatea publică, 

bunăstarea economică a țării, apărarea și 

prevenirea infracțiunii, pentru protejarea 

drepturilor și libertăților acestora
7
,

prevedere care corespunde în esență cu 

cele stipulate în Constituția Republicii 

Moldova. 

7 GRIBINCEA, G. Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului, reglementări de bază și jurisprudența în 

cauzele moldovenești, Chișinău: Editura ARC, 

2007, p. 16. 
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Conform Convenției, criteriul de lega-

litate în condițiile amestecului presupune 

determinarea existenței unei prevederi în 

acest sens. 

Acest amestec trebuie să fie 

determinat, într-o societate democratică, 

pentru securitatea publică sau națională ori 

apărarea și prevenirea infracțiunilor. 

Corespunderea acestui criteriu nu provoacă 

dubii, întrucât desfășurarea unui proces 

penal presupune existența faptului 

infracțiunii care inevitabil afectează 

securitatea publică
8
.

Semnele de bază ale restrângerii unor 

drepturi și libertăți ale persoanei în 

procesul activității speciale de investigații 

sunt următoarele: admisibilitatea de către 

Constituție; determinarea clară a cercului de 

drepturi care pot fi îngrădite; reglementarea 

normativă a spectrului de subiecți care sunt 

împuterniciți de a restrânge drepturile și 

libertățile persoanei; caracterul provizoriu al 

restrângerii drepturilor și libertăților 

persoanei; proporționalitatea restrângerii 

drepturilor și libertăților persoanei; 

respectarea regulilor instituite prin legea 

privind activita-tea specială de investigații; 

obținerea de autorizații din partea 

structurilor competente 
9
.

Deci, pornind de la regulile enunțate și 

care, după cum am menționat, sunt 

reflectate atât în legea fundamentală a 

statului, cât și în actele internaționale în 

domeniul drepturilor omului, la care 

Republica Moldova este parte, urmează să 

trecem în revistă felul în care dezideratele 

respective au fost realizate în practică de 

către legiuitor, în caz contrar riscând să 

rămână doar simple declarații. 

Reglementările actuale privind drepturile 

omului, din Legea privind activitatea 

8 CROITOR, E.. Argumentarea admisibilității 

înregistrărilor audio/video în procedura penală 

din perspectiva drepturilor fundamentale. În: 

Revista Națională de Drept, nr. 6, iunie 2006, p. 

75. 
9 ШУМИЛОВ, А. Ю. Курс основ оперативно-

розыскной деятельности. Учебник. Москва: 

Издательский Дом Шумиловой И. И. 2008, с. 

41. 368 с.

specială de investigații, deși, cu anumite 

rezerve la care ne-am referit, permit a 

concluziona fără echivoc că legiuitorul 

admite restrângerea acestora în legătură cu 

efectuarea măsurilor speciale de 

investigații. Dincolo de faptul că actul 

normativ nominalizat prevede în mod clar 

subiecții autorizați cu efectuarea măsurilor 

speciale de investigații, categoriile și esența 

acestora, cel mai important pentru 

persoanele supuse măsurilor respective, este 

cunoașterea regulilor și condițiilor în care 

drepturile lor ar putea fi restrânse prin 

efectuarea măsurilor speciale de 

investigații. 

Una dintre aceste reguli ține de 

calitatea legii, ca exponentă a regulilor de 

efectuare a măsurilor speciale de 

investigații. În acest sens, considerăm 

necesară readucerea în atenție a cerințelor 

referitoare la calitatea legii evidențiate nu 

doar în literatura de specialitate dar și 

promovate de practica CtEDO, și anume 

cea al previzibilității și accesibilității legii. 

Calitatea creează siguranța că persoana 

poate oricând să-și aprecieze consecințele 

propriului comportament. Ceea ce 

caracterizează la moment Legea privind 

activitatea specială de investigații este că 

legiuitorul, deși enumeră legalitatea ca 

fiind un principiu al activității speciale de 

investigații, concomitent însuși corpul legii 

conține mai multe prevederi care fac 

trimitere la unele acte normative 

subordonate legii care, respectiv, reglemen-

tează activitatea în cauză, rămânând conco-

mitent necunoscute destinatarilor legii. În 

altă ordine de idei, nu mai puțin important 

este ca prevederile legii să fie respectate în 

special de către autoritățile competente, or 

este inexplicabil cum, spre exemplu, în 

cauza penală de învinuire a lui Iu. B., în 

comiterea infracțiunii prevăzute de art. 

217/1 alin. 3 lit. „d), e)” Codul Penal al 

Republicii Moldova, instanța a reținut ca 

elemente în dovedirea vinovăției 

inculpatului nu doar „procesul-verbal din 

10.10.2011 privind marcarea bancno-

telor”, aceasta, de fapt, reprezentând actul 

procedural de documentare a măsurii 
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operative de investigații – marcarea cu 

substanțe chimice și alte substanțe 

speciale, dar și declarațiile angajaților DIP 

MJ care au efectuat-o, și din care rezultă 

că aceasta a constituit o parte a altei măsuri 

– controlul transmiterii banilor sau altor

valori materiale extorcate. Or, conform

Legii privind activitatea operativă de

investigații, angajații DIP MJ, nu doar că

nu aveau competență în realizarea

controlului transmiterii banilor sau altor

valori materiale extorcate, dar nici

modalitatea legală de administrare a

probelor în proces nu a fost respectată. În

consecință, este greu de înțeles criteriile pe

baza cărora a fost apreciată legalitatea

acestor „probe” de către instanță
10

.

Concomitent, din prevederile art. 19 

alin. 2 din Legea privind activitatea specială 

de investigații, rezultă în mod clar că 

măsurile speciale de investigații se 

autorizează și se înfăptuiesc în cazul când 

sunt îndeplinite cumulativ următoarele 

condiții: a) realizarea scopului procesului 

penal este imposibilă pe altă cale ori există 

un pericol pentru securitatea statului; şi b) 

măsura specială de investigații este 

proporțională cu restrângerea drepturilor și 

libertăților fundamentale ale omului. 

Prevederi cu caracter analogic rezultă 

și din conținutul art. 132/1 CPP RM, la 

care se mai adaugă încă o condiție, și 

anume cea privind existența unei bănuieli 

rezonabile cu privire la pregătirea sau 

săvârșirea unei infracțiuni grave, deosebit 

de grave sau excepțional de grave, cu 

excepțiile stabilite de lege. Or, din cele 

enunțate rezultă că legiuitorul a prevăzut în 

calitate de condiții obligatorii pentru 

efectuarea măsurilor speciale de 

investigații, în-afara urmăririi penale, 

subsidiaritatea și proporționalitatea la care 

s-a adăugat condiția anumitei gravități a

faptei investigate pentru măsurile speciale

de investigații efectuate în cadrul urmăririi

penale.

10 Sentința Judecătoriei militare mun. Chișinău. 

Dosarul nr. 1-81/2012, nepublicat. 

În literatura de specialitate, prin 

proporționalitate se înțelege balanța dintre 

ingerința adusă vieții private și interesul 

general protejat, fiind exprimată opinia că 

proporționalitatea presupune cel puțin o 

egalitate dintre valoarea apărată și dreptul 

sau libertatea fundamentală încălcată, iar 

condițiile care urmează a fi îndeplinite în 

acest scop privesc gravitatea infracțiunii 

investigate, particularitățile cauzei și 

importanța informațiilor ori a probelor ce 

urmează a fi obținute
11

.

Prin subsidiaritate se înțelege posibi-

litatea recurgerii la utilizarea măsurilor 

speciale de investigații în ultima instanță, 

or, altfel spus, ca fiind un ultim remediu de 

care dispun organele competente pentru 

rezolvarea sarcinilor puse de lege în fața 

sa. Astfel că măsura specială de investigație 

este considerată unica modalitate, sau 

singura modalitate rezonabilă de a obține 

probele necesare aflării adevărului
12

. Ceea

ce înseamnă că ori de câte ori o probă ori o 

informație poate fi obținută prin mijloace 

mai puțin intruzive, măsurile speciale de 

investigații nu pot fi aplicate. Totodată, 

acestea nu pot fi utilizate nici în situațiile 

în care elementele de fapt ce urmează a fi 

constatate fie deja au fost stabilite prin alte 

mijloace, fie pentru obținerea lor legea 

prevede anumite mijloace, cum ar fi, spre 

exemplu, declarațiile bănuitului, 

învinuitului, dacă e să ne referim la 

administrarea probelor în cadrul procesului 

penal. 

Ceea ce iese în evidență din cele enun-

țate ține, pe de o parte, de elementul 

comparativ la care ar urma de raportat 

subsidiaritatea la efectuarea măsurilor 

speciale de investigații în-afara procesului 

penal, sau care ar fi acele mijloace ce ar 

permite obținerea informațiilor necesare 

rezolvării sarcinilor puse în fața activității 

speciale de investigații, după constatarea 

11 VOLONCIU, N.  et.al. Noul Cod de procedură 

penală comentat, ediția a 2-a, revizuită și adăugită. 

București: Editura Hamangiu, 2015, p. 338. 
12 UDROIU,  M. et.al. Codul de procedură penală, 

Comentariu pe articole. București: Editura C.H. 

Beck, 2015, p. 433. 
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ineficienței cărora ar putea fi aplicate 

măsurile speciale de investigații. Iar dacă 

pentru procesul penal situația este relativ 

previzibilă, atunci în-afara acestuia se pare 

că condiția respectivă este irealizabilă atâta 

timp cât, după cum am menționat, mijloace 

alternative măsurilor speciale de 

investigații, dar mai puțin intruzive, la mo-

ment de către legiuitor nu au fost prevăzute. 

În concluzie, condiția subsidiarității pentru 

măsurile speciale de investigații realizate 

în-afara procesului penal rămâne a fi una 

declarativă, a cărei realizare nu este posibilă 

în actualul cadru legal. 

O altă problemă vizând capitolul 

restrângerii drepturilor omului în cadrul 

activității speciale de investigații ține de 

diferența de principiu dintre desfășurarea 

măsurilor speciale de investigații în cadrul 

procesului penal și în-afara acestuia din 

perspectiva respectării dreptului de a nu fi 

supus dublei urmăriri – drept care rezultă 

din prevederile art. 22 CPP RM, în 

conformitate cu care nimeni nu poate fi 

urmărit de organele de urmărire penală, 

judecat sau pedepsit de instanța 

judecătorească de mai multe ori pentru 

aceeași faptă. Concomitent, conform 

prevederilor art. 1 CPP RM, procesul penal 

reprezintă activitatea organelor de urmărire 

penală și a instanțelor judecătorești, cu 

participarea părților în proces și a altor 

persoane, desfășurată în conformitate cu 

prevederile prezentului cod. Procesul penal 

se consideră început din momentul sesizării 

sau autosesizării organului competent 

despre pregătirea sau săvârșirea unei 

infracțiuni. Astfel, devine evident că, în 

cadrul procesului penal, efectuarea 

măsurilor speciale este axată pe 

investigarea unor infracțiuni concrete, iar 

soluționarea cauzelor respective împiedică 

desfășurarea inclusiv a măsurilor speciale 

de investigații, în scopul colectării 

informațiilor legate de faptele ce au 

constituit obiectul de investigație în cadrul 

procesului penal soluționat. În schimb, 

situația devine incertă în cazul măsurilor 

speciale de investigații efectuate în-afara 

procesului penal, or, după cum rezultă din 

prevederile art. 19 din Legea privind activi-

tatea specială de investigații, printre temeiu-

rile pentru efectuarea măsurilor speciale de 

investigații legiuitorul a enumerat inclusiv 

informațiile, devenite cunoscute, privind: a) 

fapta prejudiciabilă în curs de pregătire, de 

comitere sau comisă, precum și persoanele 

care o pregătesc, o comit ori au comis-o; b) 

circumstanțele care pun în pericol ordinea 

publică, securitatea militară, economică, 

ecologică sau de altă natură a statului – 

temeiuri care pot deveni cunoscute 

concomitent nu doar unei subdiviziuni 

specializate care desfășoară activitatea 

specială de investigații, și referitor la care 

informațiile pot parveni încontinuu la 

adresa acestor subdiviziuni, ceea ce 

înseamnă inexistența unei previzibilități 

suficiente a legii în acest sens, dar și a unei 

garanții că una și aceeași persoană nu va fi 

supusă măsurilor speciale de investigații 

nu doar că de către organe diferite, ci și la 

intervale de timp diferite, în scopul 

acumulării informațiilor despre unele și 

aceleași fapte. 

Elocventă în acest sens ni se pare 

soluția utilizată de către legiuitorul roman 

anterior adoptării legislației procesual 

penale actuale. Spre exemplu, în Legea 

nr.78 din 8 mai 2000 pentru prevenirea, 

descoperirea și sancționarea faptelor de 

corupție se prevede, conform art. 27, când 

sunt indicii temeinice cu privire la 

săvârșirea uneia dintre infracțiunile 

prevăzute de legea respectivă, în scopul 

strângerii de probe sau al identificării 

făptuitorului, procurorul poate să dispună, 

pentru o durată de cel mult 30 de zile: a) 

punerea sub supraveghere a conturilor 

bancare și a conturilor asimilate acestora; 

b) punerea sub supraveghere sau sub

ascultare a liniilor telefonice; c) accesul la

sisteme informaționale; d) comunicarea de

acte autentice sau sub semnătură privată de

documente bancare, financiare ori

contabile
13

.

13 Lege nr. 78 din 08..05.2000 pentru prevenirea, 

descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie. 
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Aceeași abordare poate fi utilizată și 

conform art. 16 din Legea nr. 508/2004 

privind înființarea, organizarea și func-

ționarea în cadrul Ministerului Public a 

Direcției de Investigare a Infracțiunilor de 

Criminalitate Organizată și Terorism
14

.

Din cele menționate, nu este de greu 

de observat că efectuarea măsurilor 

speciale de investigații este legată de către 

legiuitorul roman de investigarea anumitor 

categorii de infracțiuni și doar dacă „sunt 

indicii temeinice”, privind săvârșirea 

acestora, nu însă și a faptelor 

prejudiciabile sau circumstanțelor care pun 

în pericol anumite valori, categorii care 

sunt, în opinia noastră, prea vagi pentru a 

permite persoanei să conștientizeze și, 

respectiv, să prevadă comportamentul său, 

luând în calcul posibila restrângere în 

drepturi prin activitatea specială de inves-

tigații.  

De altfel în aceeași ordine de idei, 

trecând în registru prevederile din legile de 

bază cu referire la combaterea 

infracțiunilor, putem constata un fel de 

paralelism dintre Legea privind activitatea 

specială de investigații și restul actelor 

normative în domeniu cum ar fi CP RM, 

CPP RM, Legea nr. 50 din 22.03.2012 

privind prevenirea și combaterea 

criminalității organizate, dar și Codul 

vamal al Republicii Moldova într-o măsură 

mai mică, paralelism care se observă nu 

doar în privința sarcinilor și scopurilor 

propuse, dar și în privința mijloacelor 

utilizate în acest scop. 

În: Monitorul Oficial  al României nr. 219 din 

18.05.2000.  

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_te

xt?idt=23044 (accesat 18.04.2021). 
14 Legea nr. 508/2004 privind înființarea, 

organizarea și funcționarea în cadrul Ministerului 

Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de 

Criminalitate Organizată și Terorism. În: 

Monitorul Oficial  al României, Partea I nr. 1089 

din 23.11.2004. 

http://lege5.ro/Gratuit/gu3dsnrr/legea-nr-508-

2004-privind-infiintarea-organizarea-si-

functionarea-in-cadrul-ministerului-public-a-

directiei-de-investigare-a-infractiunilor-de-

criminalitate-organizata-si-terorism. 

Astfel, în conformitate cu prevederile 

art. 1 Codul Penal al Republicii Moldova 

rezultă că Codul penal este actul legislativ 

care cuprinde norme de drept ce stabilesc 

principiile și dispozițiile generale și 

speciale ale dreptului penal, determină 

faptele ce constituie infracțiuni și prevede 

pedepsele ce se aplică infractorilor, iar din 

art. 2 Codul Penal al Republicii Moldova, 

rezultă că legea penală apără, împotriva 

infracțiunilor, persoana, drepturile și 

libertățile acesteia, proprietatea, mediul 

înconjurător, orânduirea constituțională, 

suveranitatea, independența și integritatea 

teritorială a Republicii Moldova, pacea și 

securitatea omenirii, precum și întreaga 

ordine de drept. De asemenea, are drept 

scop prevenirea săvârșirii de noi infracțiuni. 

În conformitate cu prevederile art. 1 

CPP RM, procesul penal are ca scop 

protejarea persoanei, societății și statului 

de infracțiuni, precum și protejarea 

persoanei şi societăţii de faptele ilegale ale 

persoanelor cu funcţii de răspundere în 

activitatea lor legată de cercetarea 

infracţiunilor presupuse sau săvârşite, 

astfel ca orice persoană care a săvârşit o 

infracţiune să fie pedepsită potrivit 

vinovăţiei sale şi nici o persoană 

nevinovată să nu fie trasă la răspundere 

penală şi condamnată. 

Iar din prevederile art. 1 din Legea nr. 

59 din 29.03.2012, rezultă că activitatea 

specială de investigaţii reprezintă o 

procedură cu caracter secret şi/sau public, 

efectuată de autorităţile competente, cu sau 

fără utilizarea echipamentelor tehnice 

speciale, în scopul culegerii de informaţii 

necesare pentru prevenirea şi combaterea 

criminalităţii, asigurarea securităţii statului, 

ordinii publice, apărarea drepturilor şi 

intereselor legitime ale persoanelor, 

descoperirea şi cercetarea infracţiunilor.  

Cele menționate, desigur, știrbesc atât 

din calitatea, cât și din previzibilitatea legii, 

or este lesne de observat că pe lângă 

procedura penală statul utilizează în 

combaterea infracțiunilor și o altă 

procedură, și anume activitatea specială de 

investigații, însă, cu toate că măsurile 
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speciale de investigații sunt subsidiare față 

de procedeele probatorii procesual-penale, 

în cadrul activității speciale de investigații 

persoana nici pe de parte nu beneficiază de 

garanțiile oferite de Codul de procedură 

penală. Totodată, din normele invocate 

rezultă că, pe lângă infracțiuni, mai există o 

gamă de fapte de natură să pericliteze 

securitatea statului, ordinea publică, 

drepturile şi interesele legitime ale 

persoanelor, fapte care la moment încă nu a 

obținut o apreciere juridică din partea 

legiuitorului, iar în consecință nici persoana 

nu poate cunoaște pentru care din faptele 

sale poate fi supusă măsurilor speciale de 

investigații. 

Inconveniențele menționate, desigur, 

urmează a fi lichidate prin intervențiile 

legislative de rigoare. Una dintre posibilele 

opțiuni este renunțarea la caracterul 

autonom al activității speciale de 

investigații, ori, altfel spus, prin unificarea 

cu procedura penală și, nu în ultimul rând, 

prin reducerea măsurilor speciale de 

investigații la cercetarea faptelor penale, 

nu și a faptelor fără calificare juridică. 

Respectiva activitate însă nu poate fi 

efectuată în detrimentul activităților 

polițienești, care, după noi, în mod 

neîntemeiat au fost plasate sub aceleași 

rigori ca și măsurile speciale de investigații 

propriu-zise. 
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Sunt sau nu sunt procedee probatorii măsurile speciale de investigații prevăzute în 

Codul de procedură penală? Este întrebarea la care autorul va încerca să răspundă în 

cadrul acestui articol prin prisma analizei dreptului comparat, cercetărilor teoretice și 

reglementărilor juridice ale Republicii Moldova. Accentul este pus pe stabilirea raportului 

dintre măsurile speciale de investigații și acțiunile de urmărire penală, pe de o parte, și a 

coraportului dintre rezultatele măsurilor speciale de investigații și probele în procesul penal.  

Cuvinte-cheie: activitate specială de investigaţii, măsuri speciale de investigaţii, 

tehnici speciale de investigare, proces penal, urmărire penală, procedeu probatoriu, probă. 

THE LEGAL STATUS OF SPECIAL INVESTIGATION MEASURES 

Are the special investigative measures provided in the code of criminal procedure 

probative or not? This is the question that the author will try to answer in this article through 

the analysis of comparative law, theoretical research and legal regulations in the Republic of 

Moldova. The emphasis is on establishing the correlation between special investigative 

measures and criminal prosecution actions, on the one hand, and the correlation between the 

results of special investigative measures and evidence in criminal proceedings, on the other 

hand. 

Keywords: special activity of investigations, special measures of investigations, special 

techniques of investigation, technical supervision, criminal trial, prosecution, evidentiary 

procedure, evidence. 

LE STATUT JURIDIQUE DES MESURES PARTICULIERES D'ENQUETE 

Les procédures sont-elles ou non les mesures particulières d'enquête prévues par le 

code de procédure pénale ? Telle est la question à laquelle l'auteur essayera de répondre 

dans cet article à travers le prisme d'analyse du droit comparé, des recherches théoriques et 

de réglementation juridique de la République de Moldavie. L'accent est mis sur 

l'établissement de la relation entre les mesures spéciales d'enquête et les poursuites pénales, 

d'une part, et la corrélation entre les résultats des mesures spéciales d'enquête d’autre part. 

Mots-clés: activité spéciale d'enquête, mesures spéciales d'enquête, techniques 

spéciales d'enquête, procès pénal, enquête pénale, procédure de preuve, preuve. 

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

Обладают ли доказательственной силой специальные розыскные мероприятия, 

предусмотренные уголовно-процессуальным кодексом? На этот вопрос автор 

попытается ответить в данной статье посредством анализа сравнительного 
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правоведения, теоретических исследований и правовых норм Республики Молдова. Акцент 

делается на установлении взаимосвязи между специальными розыскными мероприятиями 

и уголовным преследованием, с одной стороны, и взаимосвязи между результатами 

специальных розыкных мероприятий и доказательствами в уголовном процессе с другой. 

Ключевые слова: специальная следственная деятельность, специальные меры 

расследования, специальные методы расследования, уголовный процесс, уголовное 

расследование, доказательная процедура, доказательства. 

Reforma juridică din 2012 în 

domeniul activității speciale de investigații 

(ASI) din Republica Moldova, pe lângă 

unele beneficii, a generat și multe 

probleme atât de ordin teoretic, cât și 

practic. Printre acestea sunt întrebările 

legate de statutul juridic al măsurilor 

speciale de investigații (MSI). 

Completarea Codului de procedură penală 

al Republicii Moldova, în 2012, cu cele 15 

măsuri speciale de investigații prevăzute în 

art. 132
2
 și adoptarea Legii nr. 59/2012, în

care se regăsesc aceleași măsuri și plus 

încă altele 5, în total 20 la număr, a produs 

confuzii în vederea raportului dintre aceste 

două liste de măsuri. Totodată, rămâne 

incert și raportul dintre MSI prevăzute în 

legea procesuală și acțiunile de urmărire 

penală tradiționale (AUP). Sunt acestea 

identice sau totuși au statut juridic diferit? 

Rămân aceste măsuri parte componentă a 

activității speciale de investigații sau sunt 

în afara acesteia? Care sunt principiile 

după care se realizează respectivele 

măsuri? Și încă multe alte neclarități. 

Întrebări apar și în legătură cu 

Nomenclatorul specialităților științifice
1
,

dat fiind faptul că Dreptul procesual penal 

și Activitatea specială de investigații sunt 

specialități diferite: 554.03 – Drept proce-

sual penal și 554.04 – Criminalistică, 

expertiză judiciară, investigaţii operative. 

Astfel, experții în materii diferite au păreri 

împărțite în privința identificării 

specialității în cazul în care tema tezei de 

disertație vizează măsurile speciale de 

investigații în procesul penal.  

1 Hotărârea Guvernului nr. 199 din 13.03.2013 cu 

privire la aprobarea Nomenclatorului 

specialităților științifice. În: Monitorul Oficial nr. 

60-63/253 din 22.03.2013.   

Deși problema naturii juridice a MSI 

s-a acutizat de aproape un deceniu, cu

regret, constatăm că interesul mediului

academic național de a o rezolva este încă

prea redus. Pentru realizarea prezentului

studiu s-a luat în calcul mai mult

experiența externă relevantă a acestui

subiect.

Metodologia studiului cuprinde 

metodele tradiţionale de cercetare: logică, 

analiză și sinteză, deducţie şi inducţie, 

observaţie și comparație. În baza analizei 

materialelor pertinente (literatura de 

specialitate, note și avize ale proiectelor de 

lege, alte materiale relevante, legislația 

națională și din străinătate) sunt formulate 

concluziile și propunerile corespunzătoare. 

Rezultate obținute și discuții 

1) Aspecte de drept comparat

privind statutul MSI. Republica Moldova 

nu este nici singura și nici întâia țară care a 

pășit pe calea includerii măsurilor speciale 

de investigații în legea procesual-penală. 

Primii din spațiul ex-sovietic care au pornit 

pe acest drum au fost lituanienii (2002). 

Este interesant faptul că măsurile 

respective nu au fost incluse în Capitolul 

XIV „Acțiuni de anchetă preliminare” 

dedicat desfășurării acțiunilor de urmărire 

penală, ci în Capitolul XII „Alte măsuri 

procesuale”, fiind, astfel, aliniate cu așa 

măsuri procesuale de constrângere ca 

reținerea, confiscarea, amprentarea etc. 

Observăm că MSI, în acest caz, sunt 

acțiuni procesuale, doar că de un tip diferit 

față de acțiunile de urmărire penală 

(anchetă), adică față de procedeele 

probatorii. 

După lituanieni au urmat estonienii 

(2003), incluzând în CPP, Capitolul III 

„Probatoriul”, Secțiunea 8 „Colectarea 

probelor prin efectuarea de măsuri 

Nr. 1 (3) 2021 



STUDII NAȚIONALE DE SECURITATE. Revistă științifico-practică 

160 

operative de investigații” – art. 110-122. 

Ulterior, în 2012, această secțiune a fost 

exclusă din acest capitol și inclusă într-un 

capitol independent III
1
 „Măsuri operative

de investigații” (MOI) – art. 126
1
 - 126

17
.

Astfel, vedem că legiuitorul estonian, 

inițial, a catalogat măsurile speciale de 

investigații la categoria procedeelor 

probatorii, după care și-a revăzut poziția, 

apreciindu-le ca ceva diferit față de 

acestea.  

În 2005, MSI au fost incluse și în CPP 

al Republicii Letonia – Capitolul XI 

„Acțiuni speciale de investigații” (Special 

Investigative Actions), alături de Capitolul 

X „Acțiuni de investigații” (Investigative 

Actions), ambele capitole făcând parte din 

partea a doua a CPP – „Dovezi și acțiuni 

de investigații” (Evidence and 

Investigative Actions). Atragem atenția că 

aceste două tipuri de acțiuni de 

investigații, obișnuite și speciale, sunt 

separate și nu se identifică unele cu altele. 

Conform art. 210 CPP al Letoniei, 

„acțiunile speciale de investigații se 

efectuează dacă este necesar a se stabili 

condițiile care trebuie dovedite în cadrul 

procedurilor penale, este necesară 

obținerea de informații cu privire la fapte 

fără a informa persoana implicată în 

procesul penal și persoanele care ar putea 

furniza astfel de informații”. Conform 

acestor prevederi, acțiunile speciale de 

investigații nu constituie procedee 

probatorii, deoarece sunt realizate nu 

pentru a culege probe, ci informații despre 

anumite circumstanțe care necesită a fi 

probate. 

La 5 aprilie 2012, au fost adoptate 

completările la CPP al Republicii 

Moldova, prin care măsurile speciale de 

investigații au fost incluse în Capitolul III 

„Mijloacele de probă și procedeele 

probatorii”, fiind adăugată Secțiunea V 

„Activitatea specială de investigații”. 

Aceste reglementări vor fi analizate în 

partea a treia a acestui articol: MSI în 

reglementarea juridică autohtonă.  

La scurt timp, pe 13 aprilie 2012, a 

fost aprobat noul CPP al Ucrainei, care a 

inclus măsurile respective în Capitolul XXI 

„Acțiuni de urmărire penală secrete” 

(Негласные следственные (розыскные) 

действия), alături de Capitolul XX „Acțiuni 

de urmărire penală (следственные 

(розыскные) действия). Astfel, CPP al 

Ucrainei a devenit primul care a consolidat 

normele instituției acțiunilor de urmărire 

penală secrete necunoscute anterior 

legislației țărilor din spațiul postsovietic, 

desemnându-le ca „un alt tip de acțiuni de 

urmărire penală, informații despre faptul și 

metodele de realizare a cărora nu fac 

obiectul dezvăluirii, cu excepția cazurilor 

prevăzute de acest Cod” (alin. (1) al art. 

246). 

Conform prevederilor CPP al 

Ucrainei, acțiunile secrete (examinarea 

locurilor inaccesibile publicului; urmărirea 

unei persoane; infiltrarea; utilizarea 

agentului confidențial etc. (art. 246)) pot fi 

efectuate atât personal de către 

anchetatorul însuși, precum și în numele 

său – de subdiviziunea specializată. Dar, în 

prima dintre aceste opțiuni, anchetatorul 

(ofițerul de urmărire penală) devine 

subiect atât al acțiunilor de urmărire penală 

tradiționale, cât și al acțiunilor secrete. 

Ulterior, modelul ucrainean a fost 

urmat de legiuitorii: 

 Georgiei – în 2014, CPP a fost

completat cu Capitolul XVI.I „Acțiuni

de urmărire penală tainice” (Тайные

следственные действия);

 Republicii Kazahstan – tot în 2014,

noua versiune a CPP a introdus un

Capitol independent nr. 30 „Acțiuni de

urmărire penală secrete” (Негласные

следственные действия);

 Republicii Kârgâzstan – în 2019, au

intrat în vigoare noile prevederi ale

CPP în care s-a regăsit un Capitol

separat XXXI „Acțiuni de urmărire

penală speciale” (Специальные

следственные действия).

Conform prevederilor CPP al

Kazahstanului, acțiunile de urmărire

penală publice (tradiționale) sunt efectuate

de organul de urmărire penală în
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conformitate cu regulile generale (art. 197), 

iar cele secrete sunt efectuate de o 

subdiviziune autorizată a unui organ de 

drept sau a unui organ specializat de stat, 

utilizând formulare și metode de activitate 

operativă/specială de investigații (p. 2 al art. 

232), fără a informa persoanele implicate în 

procesul penal ale cărui interese îl privește 

(p. 12 al art. 7). Acțiunile de urmărire 

penală publice se referă la probele formale 

și sunt limitate de o structură juridică rigidă, 

datorită căreia le permite să fie clasificate 

ca surse independente de probe. Acestea pot 

fi utilizate ca bază pentru acuzare și 

condamnare
2
. Pentru ca rezultatelor

acțiunilor secrete să le fie atribuit statutul 

de probă, este necesară mai întâi studierea 

lor preliminară de către persoana în a cărei 

procedură se află cauza penală pe care au 

fost numite respectivele acțiuni (art. 238). 

Prin urmare, în procesul probator nu sunt 

folosite rezultatele propriu-zise, ci procesul-

verbal de examinare a acestora (p. 2 al art. 

239). 

În baza celor relatate, putem observa 

două modele de apreciere a statutului 

juridic al MSI prevăzute în legislația 

procesual penală a țărilor ex-sovietice:  

a) MSI nu fac parte din categoria

acțiunilor de urmărire penală, respectiv

nu sunt procedee probatorii, dar

constituie o instituție procesuală

independentă față de acestea, numindu-

se în continuare Măsuri/acțiuni

operative/speciale de investigații. La

modelul în cauză se raportează

legislația țărilor baltice (Lituania,

Estonia și Letonia);

b) MSI sunt considerate acțiuni de

urmărire penală doar că de un alt tip,

2 АХПАНОВ, А.Н., ХАН, А.Л., О правовой 

природе и разграничении оперативно-

розыскных мероприятий и негласных 

следственных действий. Уголовное право и 

уголовный процесс. În: Вестник Института 

законодательства, РК №3 (52), 2018, c. 47. 

https://cyberleninka.ru/article/n/o-pravovoy-

prirode-i-razgranichenii-operativno-rozysknyh-

meropriyatiy-i-neglasnyh-sledstvennyh-deystviy 

(accesat 30.04.2021). 

adică secrete, fiind numite Acțiuni de 

urmărire penală secrete/tainice/ 

speciale. Acestui model corespund 

legislațiile procedurale ale celorlalte state 

(Ucraina, Georgia, Kazahstan și 

Kârgâzstan). 

Modelul caracteristic legislației 

Republicii Moldova este unul, s-ar putea 

spune, combinat, dat fiind faptul că 

întrunește elemente ale ambelor modele.  

Și legiuitorul român a pășit pe calea 

reglementării MSI în legea procesual-penală, 

locul acestora în cadrul noului Cod de 

procedură penală (NCPP) fiind în Titlul IV 

„Probele, mijloacele de probă şi procedeele 

probatorii”, Capitolul IV „Metode speciale 

de supraveghere sau cercetare”
3
. Inițial, până

în 2014, acest capitol avea denumirea de 

„Tehnici speciale de supraveghere sau 

cercetare”, de altfel, această denumire 

corespundea denumirii generice de „tehnici 

speciale de investigare” din Recomandarea 

10 (2005) a Comitetului de Miniştri al 

Consiliului Europei. 

În mod sigur, unii vor întreba: Ce im-

portanță are denumirea instituției analizate 

și locul acesteia în structura legii 

procesual-penale în condițiile în care 

rezultatele realizării lor (MSI) sunt 

folosite, în cele din urmă, în calitate de 

probă în procesul probator? Răspunsul, 

desigur, nu poate fi unul atât de simplu, 

chiar dacă, la prima vedere, această 

diferență s-ar părea nesemnificativă și 

nerelevantă. În continuare, autorul va 

încerca să explice în ce constă, totuși, 

importanța deosebirii instituției MSI 

prevăzute în CPP de cea a acțiunilor de 

urmărire penală și vom vedea că există 

diferențe mult mai pertinente decât forma 

lor publică sau secretă de realizare, cel 

puțin din punct de vedere al 

reglementărilor normative naționale.  

Este important de menționat și faptul 

că, în prezent, în toate țările postsovietice 

3 CPP al României din 01.07.2010. În Monitorul 

Oficial nr. 486 din 15.07.2010. 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/12

0611 (accesat 12.02.2021). 
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care au adoptat modelul reglementării 

acțiunilor secrete de investigații în PP, 

continuă să funcționeze legile speciale 

privind activitatea operativă/specială de 

investigații. Și acest lucru este destul de 

înțeles, deoarece abrogarea lor ar duce la o 

activitate preventivă nereglementată, 

fiindcă rămâne în afara sferei procesului 

penal. Singura excepție este Estonia, care, 

renunțând la legea specială, a încercat să 

integreze pe deplin ASI în textul CPP. 

Trebuie însă de precizat și faptul că, 

potrivit CPP al Estoniei, „colectarea 

informațiilor despre o infracțiune în cursul 

procesului penal” nu este singura sarcină 

realizată prin acțiunile secrete de 

investigații, realizarea MSI fiind posibilă și 

pentru depistarea și curmarea infracțiunilor 

în curs de pregătire (p.1 al alin. (1) al art. 

126.2). Cu alte cuvinte, sfera MSI în 

Estonia depășește cu mult sfera 

procedurilor penale.  

2) MSI în contextul cercetărilor

teoretice. Reflectând asupra naturii 

juridice a tehnicilor speciale de 

investigare, profesorul român Nicolae 

Volonciu spunea: „Este greu să conturăm 

de pe acum natura juridică a acestor noi 

instituţii, întrucât ele nu sunt cu siguranţă 

nici probe, nici mijloace de probă. 

Tehnicile speciale seamănă mai degrabă cu 

procedee probatorii clasice regăsite de 

multă vreme în reglementările juridice 

penale. Dar şi aici apare o notă specifică. 

O cercetare la faţa locului, reconstituire, 

confruntare, ridicare de obiecte sau 

percheziţie are loc cu deplina cunoaştere a 

acestei activităţi de către persoana 

investigată, pe când în cazul tehnicilor 

speciale ele rămân oculte pentru subiectul 

vizat”
4
.

În general, determinarea statutului 

juridic al MSI constituie o problemă 

doctrinară foarte controversată, unii 

4 DIACONU, V. Tehnicile speciale de 

supraveghere sau cercetare, procedee probatorii 

în NCPP. 

https://www.juridice.ro/256935/tehnicile-speciale-

de-supraveghere-saucercetare-procedee-

probatorii-in-ncpp.html (accesat 12.02.2021). 

cercetători considerând că acestea sunt 

procedee probatorii şi trebuie să aparţină 

procesului penal
5
, alţii rămânând la ideea

că ele au, totuşi, un statut juridic diferit
6
.

Conform argumentelor susținătorilor 

primului concept, într-o anumită perioadă 

istorică, menționează cercetătorul rus 

Baranov A.M., ancheta preliminară a fost 

împărțită artificial în două tipuri de 

proceduri independente: activitatea specială 

de investigații și activitatea de urmărire 

penală (cercetarea preliminară, ancheta 

penală). Cu toate acestea, zice cercetătorul, 

„metodele de colectare a informațiilor 

despre o infracțiune în ambele tipuri de 

activități sunt practic aceleași, dar, pentru a 

le delimita și pentru a evita confuzia, au 

fost introduse denumiri diferite și au fost 

stabilite proceduri distincte pentru 

producerea și înregistrarea practică a 

acelorași acțiuni”
7
. În viziunea acestuia,

„odată cu legalizarea activității speciale de 

investigații, au fost comise erori 

metodologice și tehnico-juridice. Proce-

deele secrete de culegere a probelor și-au 

găsit consolidare în cadrul altei activități, 

5 TIMOCE, M.- C. Interceptările audio-video 

realizate anterior începerii urmăririi penale nu pot 

constitui mijloace de probă în procesul penal.  

https://www.juridice.ro/211609/interceptarile-

audio-video-realizate-anterior-inceperii-

urmaririi-penale-nu-pot-constitui-mijloace-de-

proba-in-procesul-penal.html (accesat 

30.04.2021); CRISTESCU, D. L. Discuții în 

legătură cu conținutul actelor premergătoare. În: 

Dreptul nr. 3/1995, p. 64; CRISTESCU, D. A. 

Investigarea criminalistică a infracţiunilor contra 

securităţii naţionale şi de terorism, Ed. Solness, 

Timişoara, 2004, p. 233; MATEUŢ, Gh. Sinteză a 

discuţiilor purtate în literatura de specialitate în 

materia actelor premergătoare necesare începerii 

urmăririi penale. În: Dreptul nr. 12/1997, p. 50-

52; GRADINARU, S. Utilizarea interceptărilor 

audio sau video cu titlu de mijloace de probă în 

procesul penal și compatibilitatea reglementării cu 

exigențele europene și internaționale. În: Presa 

universitară clujeană. Cluj-Napoca, 2017, p. 240. 
6 UDROIU, M. SLĂVOIU, R. PREDESCU, O. 

Tehnici speciale de investigare în justiţia penală. 

Bucureşti: Editura C. H. Beck, 2009, p. 71. 
7 БАРАНОВ, А. М. Обеспечение законности в 

досудебном производстве по уголовным делам. 

Омск, 2006, с. 160. 

Nr. 1 (3) 2021 

https://www.juridice.ro/256935/tehnicile-speciale-de-supraveghere-saucercetare-procedee-probatorii-in-ncpp.html
https://www.juridice.ro/256935/tehnicile-speciale-de-supraveghere-saucercetare-procedee-probatorii-in-ncpp.html
https://www.juridice.ro/256935/tehnicile-speciale-de-supraveghere-saucercetare-procedee-probatorii-in-ncpp.html
https://www.juridice.ro/211609/interceptarile-audio-video-realizate-anterior-inceperii-urmaririi-penale-nu-pot-constitui-mijloace-de-proba-in-procesul-penal.html
https://www.juridice.ro/211609/interceptarile-audio-video-realizate-anterior-inceperii-urmaririi-penale-nu-pot-constitui-mijloace-de-proba-in-procesul-penal.html
https://www.juridice.ro/211609/interceptarile-audio-video-realizate-anterior-inceperii-urmaririi-penale-nu-pot-constitui-mijloace-de-proba-in-procesul-penal.html
https://www.juridice.ro/211609/interceptarile-audio-video-realizate-anterior-inceperii-urmaririi-penale-nu-pot-constitui-mijloace-de-proba-in-procesul-penal.html


STUDII NAȚIONALE DE SECURITATE. Revistă științifico-practică 

163 

iar informațiile obținute ca urmare a 

implementării acestora ar trebui utilizate în 

procesul penal. Legile privind AOI/ASI nu 

au reușit să elimine această contradicție”
8
.

În linii generale, putem fi de acord cu 

Baranov A.M. că într-un anumit moment 

istoric cele două tipuri de activitate (ASI și 

AUP) au fost divizate. Nu prea este clar 

însă ce a vrut să spună autorul prin expresia 

„în mod artificial”. Se pare, totuși, că tot ce 

este făcut de către om este artificial. Ori nu 

putem spune că ancheta preliminară cu 

ambele sale forme (publică și secretă) a 

venit de la Dumnezeu sau pe cale naturală. 

Chestia este că și UP, dar și ASI au mers 

mână în mână pe parcursul întregului 

proces evolutiv al omenirii. Când 

civilizația, totuși, a atins un anumit nivel de 

dezvoltare și a consfințit drepturile 

persoanei ca valori sociale supreme, s-a 

considerat că ar fi absolut normal ca, în 

scopul excluderii erorilor judiciare și 

evitării pedepsirii persoanelor nevinovate, 

la baza învinuirii acestora să nu mai fie 

admise probe obținute netransparent, în 

condiții în care persoana vizată ar fi lipsită 

de posibilitatea de a se apăra. Prin urmare, 

era evident că urmărirea penală, doar prin 

forma sa publică de culegere a probelor, ar 

fi fost dacă nu inutilă, atunci extrem de 

dificilă. Respectiv, în ajutor acesteia, 

permanent au continuat să fie folosite 

procedeele netransparente, și nu pentru a 

culege probe, ci informații utile procesului 

probator. Anume în scopul specializării, 

eficientizării și dezvoltării acestor două 

ramuri de activitate s-a și făcut respectiva 

divizare.  

Cât privește erorile metodologice și 

tehnico-juridice de legalizare a activității 

speciale de investigații, invocate de 

Baranov A.M., se pare, totuși, că eroarea 

nu se află în terenul legii ASI, ci în cel al 

CPP, unde ar fi trebuit să fie reglementat 

mecanismul de admitere a informațiilor 

obținute în urma efectuării MSI. Înșiși 

adepții acestui concept recunosc că 

problema, de fapt, este în ideea 

8 Ibidem, c. 161. 

preconcepută a unor juriști că rezultatele 

obținute în afara UP, inclusiv prin MSI, nu 

ar trebui admise în procesul probator. CPP 

este legea care trebuie să reglementeze 

procedeele probatorii ce permit verificarea 

oricărui tip de informații, inclusiv a celor 

obținute prin MSI. În cazul în care 

informația prezentată organului de 

urmărire nu este posibil a fi verificată, și 

nu doar sub aspectul veridicității, dar și 

sub aspectul legalității administrării lor, 

acestea nu trebuie admise în calitate de 

probe. Deci, problema admisibilității 

rezultatelor MSI nici nu trebuia să fie 

rezolvată în textul Legii ASI, ci în cel al 

CPP.  

Comparând delimitarea sferelor 

procedurii penale și a activității operative 

de investigații în Rusia și în străinătate, 

Volynsky A.F. sublinia că în niciuna dintre 

țările Europei de Vest nu există o distincție 

atât de categorică și artificială între ASI și 

procedura penală, iar în unele dintre 

acestea istoric s-a dezvoltat și și-a găsit 

legiferare așa-numita „investigație 

polițienească”, care îmbină în mod organic 

metodele și procedeele publice și secrete de 

obținere a probelor, dar sub controlul efectiv 

al autorităților judiciare
9
.

La drept vorbind, prin astfel de 

argumente se cam exagerează. Mai sus am 

arătat că tocmai țările baltice, membre ale 

Uniunii Europene, fac diferență între 

procedeele probatorii și măsurile speciale de 

investigații, în timp ce restul republicilor ex-

sovietice, care au aderat la conceptul fuziunii 

MSI și AUP, încearcă să elimine orice 

diferență dintre acestea.  

Pentru a da rezultatelor ASI statutul de 

probă, consideră susținătorii aceluiași 

concept, este necesar să se confere caracter 

procesual penal metodelor și mijloacelor 

secrete de colectare a informațiilor 

9 ВОЛЫНСКИЙ, А. Ф. Уголовное судопроизвод-

ство, задачи и социальные функции 

криминалистики в его реформировании. În: 

Актуальные проблемы теории и практики 

уголовного судопроизводства и крими-

налистики: вопросы современной криминалис-

тики: сб. ст, Ч. 2. Москва, 2004, c. 5. 

Nr. 1 (3) 2021 



STUDII NAȚIONALE DE SECURITATE. Revistă științifico-practică 

164 

(probelor), adică să le reglementeze prin 

legea procesual-penală. În acest fel, susține 

Baranov A.M., „din mintea juriștilor vor 

dispărea motivele care împiedică utilizarea 

informațiilor obținute ca urmare a colectării 

secrete a probelor (obținute astăzi în cadrul 

AOI)”
10

.

Cercetătorii Mazunin Ya. M. și 

Mazunin Ya. P. au exprimat cam aceeași 

idee: „dacă procedeelor secrete le va fi 

acordată forma procedurală, atunci 

„credibilitatea informațiilor obținute ca 

urmare a AOI va avea prioritate față de 

criteriul admisibilității și conținutul față de 

forma probelor”
11

.

Așadar, problema constă mai degrabă 

în stereotipul gândirii unor juriști care 

consideră inacceptabile în calitate de probe 

informațiile obținute prin MSI doar din 

simplul considerent că acestea nu sunt 

prevăzute în CPP. Lucrurile, în esență, nu s-

au schimbat chiar și după includerea MSI în 

CPP. Acum, ca și mai înainte, pentru a 

deveni probe, informațiile obținute prin 

realizarea MSI trebuie mai întâi să parcurgă 

examenul admisibilității și, doar după 

aceasta, putem discuta de probe. Dacă 

rezultatele obținute prin realizarea MSI pică 

acest examen, atunci nu avem nici probe. 

De partea cealaltă a baricadei sunt 

argumentele aduse împotriva conceptului 

includerii MSI în legea procesual-penală. 

Printre cele mai relevante argumente în 

acest sens, care ne-au devenit cunoscute, 

aparțin profesorului rus Sheifer S.A. În 

viziunea acestuia, fuziunea elementelor de 

procedură cu cele de investigații speciale 

pare profund eronată și, mai ales, din punct 

de vedere metodologic. Profesorul atrage 

atenția asupra faptului că normele care 

reglementează desfășurarea acțiunilor de 

urmărire penală formează o instituție 

10 БАРАНОВ, А. М. Обеспечение законности в 

досудебном производстве по уголовным делам. 

Омск, 2006, c. 164. 
11 МАЗУНИН, Я.М., МАЗУНИН, П.Я. Негласная 

деятельность следователя: пора признать 

дан-ность. В: Юридическая наука и 

правоохра-нительная практика, 2015, № 1 (31), 

c. 139.

specifică a procesului penal. Are un 

conținut bogat și acoperă multe prescripții 

care determină procedura unei acțiuni de 

urmărire penală. Implementarea lor dă 

naștere la un sistem complex de relații 

juridice care însoțește colectarea probelor. 

Se poate argumenta că raportul juridic este 

cel mai important semn al unei acțiuni de 

urmărire penală, fără de care acțiunea nu 

poate fi considerată de urmărire penală. Dar 

relațiile juridice nu pot avea loc la 

realizarea măsurilor secrete, deoarece 

părțile procesului nu participă și nici nu au 

cum să participe la raport. Astfel, 

concluzionează expertul, fuziunea 

acțiunilor de urmărire penală și a celor 

operative de investigații este inacceptabilă, 

deoarece distruge bazele fundamentale ale 

procesului penal
12

.

Ghinzburg A. Ya., remarcabil profesor 

din Kazahstan și cunoscut specialist în 

domeniul procesului penal și al AOI, de 

asemenea, s-a pronunțat în sensul 

inacceptării combinării într-un tot unitar a 

celor două tipuri de activitate (urmărirea 

penală şi investigaţiile speciale), deoarece 

sunt diferite atât după formă, cât şi după 

esență. Instituția acțiunilor de urmărire 

penală secrete, susține profesorul, în cele 

din urmă duce la haos și distruge toată 

baza științifică și metodologică a 

procesului penal, distruge închipuirea 

despre sistemul legal al procesului penal și 

practica probatoriului judiciar. În procesul 

probator, continuă dânsul, circulă două 

tipuri de informații: procesuală, 

reglementată de CPP, și neprocesuală, 

inclusiv cea reglementată de Legea privind 

investigațiile operative. În componența 

informațiilor procesuale obținute în 

conformitate cu legea procedurală ca 

urmare a acțiunilor de urmărire penală, sunt 

evidențiate informațiile probatorii, care 

constituie conținutul probelor și care 

12 ШЕЙФЕР, С. А. Следственные действия – 

правомерны ли новые трактовки? În: Lex 

Russica. 2015. № 10. c. 121.  

https://www.twirpx.com/file/2131869/ (accesat 

02.02.2021). 
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servesc scopului probator. În structura 

informațiilor neprocesuale, sunt evidențiate 

informațiile obținute ca urmare a ASI. În 

raport cu procesul probator, astfel de 

informații au caracter orientativ, auxiliar 

(pentru a decide direcția ulterioară a 

cercetării, pregătirea și tactica desfășurării 

acțiunilor de urmărire penală etc.). Astfel, 

aceste tipuri diferite de activități de stat, 

care coexistă și interacționează cu succes, 

dar nu se absorb reciproc, rezolvă problema 

consolidării statului de drept.  

Ginzburg A.Ya. mai consideră ilegală 

instituția procedeelor probatorii secrete. 

Conform legislației, fiecare acțiune de 

urmărire penală nu trebuie doar să fie 

definită, ci și să reglementeze în mod clar și 

complet realizarea ei atât în formă, cât și în 

conținut. CPP nu reglementează procedura 

de realizare a acțiunilor secrete și nici nu 

poate s-o facă, deoarece acest lucru 

contravine legislației privind secretul de 

stat. Prin urmare, profesorul întreabă: cum 

se poate desfășura în mod legal o acțiune de 

urmărire penală secretă dacă procedura de 

realizare a acesteia nu este prevăzută de 

lege?
13

 În plus, continuă profesorul,

fuziunea MSI și a AUP, precum şi 

recunoașterea rezultatelor acestora direct 

(fără verificare) ca probe, aruncă înapoi 

procesul penal într-o perioadă de inchiziţie 

nu foarte îndepărtată 
14

.

Este extrem de dificil să nu 

împărtășești aceste argumente, dat fiind 

faptul că sunt axate pe raționamente 

absolut logice și destul de convingătoare. 

13 ГИНЗБУРГ, А. Я. Читая проект Уголовно-

процессуального кодекса Республики 

Казахстан. О  так называемых “негласных 

следственных действиях”. Глава 30 проекта 

УПК  РК (от 28 февраля 2013 г.) (в порядке 

обсуждения). În: Сетевое издание «Zakon.kz» 

26 марта2013 (accesat 13.09.2020).  

https://www.zakon.kz/4548079-chitaja-proekt-

ugolovno-processualnogo.html (accesat 

02.02.2021). 
14 ГИНЗБУРГ, А. О так называемых «негласных 

следственных действиях.  

https://www.zakon.kz/4568011-o-tak-

nazyvaemykh-neglasnykh.html (accesat 

02.02.2021). 

În susținerea aceluiași concept, unii 

cercetători și-au exprimat dezacordul în 

privința competenței ofițerului de urmărire 

penală prevăzută în CPP ale unor state (de 

exemplu, CPP al Ucrainei, art. 246) de a 

realiza MSI. „Este dificil să ne imaginăm o 

urmărire, scrie Novikov E.A. și Shumilin 

S.F., – efectuată de un anchetator, de

exemplu, după unii participanți ai

urmăririi penale aflată în gestiunea

aceluiași anchetator”
15

.

Din punct de vedere juridic, se pare că 

nu ar fi o problemă ca organul de urmărire 

penală să dispună de competența de 

realizare personală a MSI, dar din punct de 

vedere pragmatic s-ar obține oare aceleași 

rezultate? Greu de crezut. Nu în zădar 

peste tot în lume există servicii secrete de 

investigații. 

Abordând subiectul naturii juridice a 

interceptării convorbirilor telefonice, 

prevăzută, pe de o parte, de CPP al 

Federației Ruse (art. 186) și, pe de altă 

parte, de Legea AOI (p.10 al art. 6), mai 

mulți cercetători susțin că în ambele cazuri 

ar fi vorba despre o măsură operativă de 

investigații și nu despre o acțiune de 

urmărire penală, deoarece, spun ei, lipsește 

caracteristica definitorie a acțiunii de 

urmărire penală – extragerea personală a 

informațiilor de către ofițerul de urmărire 

penală prin contactul direct cu urmele
16

.

Această situație a fost valabilă și pentru 

Republicii Moldova în perioada de până la 

reforma din 2012. 

Într-adevăr, organul de urmărire 

penală nu efectuează nici o operațiune 

cognitivă și este limitat doar la emiterea 

unui demers către instanță pentru 

interceptări telefonice și trimiterea acestuia 

15 НОВИКОВА, Е. А., ШУМИЛИН, С. Ф. 

Следственная и оперативно-розыскная 

деятельность: интеграция или взаимо-

действие? În: Судебная власть и уголовный 

процесс. 2018, № 2, c. 92. 
16 ШЕЙФЕР, С. А. Следственные действия – 

правомерны ли новые трактовки? În: Lex 

Russica, 2015, № 10,  c. 122.  

https://www.twirpx.com/file/2131869/ (accesat 

02.02.2021). 

Nr. 1 (3) 2021 

https://www.zakon.kz/4548079-chitaja-proekt-ugolovno-processualnogo.html
https://www.zakon.kz/4548079-chitaja-proekt-ugolovno-processualnogo.html
https://www.zakon.kz/4568011-o-tak-nazyvaemykh-neglasnykh.html
https://www.zakon.kz/4568011-o-tak-nazyvaemykh-neglasnykh.html
https://www.twirpx.com/file/2131869/


STUDII NAȚIONALE DE SECURITATE. Revistă științifico-practică 

166 

spre executare autorității competente. De 

fapt, are loc doar solicitarea informațiilor 

de natură operativă, și nu o acțiune de 

urmărire penală. Această explicație devine 

valabilă și pentru celelalte MSI prevăzute 

în CPP, organul de urmărire penală 

limitându-se doar la perfectarea 

documentelor necesare pentru inițierea și 

realizarea propriu-zisă a măsurilor de către 

un alt organ, acesta, la rândul său, într-un 

final, punând la dispoziția inițiatorului 

rezultatele obținute. 

În timp ce penaliștii ruși încă se mai 

opun curentului introducerii MSI în legea 

lor procesual-penală, experții din 

Kazahstan deja discută despre excluderea 

mai multor acțiuni secrete din Capitolul 

XXX CPP (livrarea controlată; infiltrarea 

operativă; imitarea activității infracționale; 

investigarea sub acoperire și (sau) 

examinarea locului; supravegherea sub 

acoperire a unei persoane sau a unui loc; 

achiziția de control), fiindcă, susțin ei, 

rezultatele acestora nu îndeplinesc 

cerințele înaintate față de probe 

(fiabilitatea și posibilitatea verificării lor 

prin alte acțiuni de urmărire penală). 

Scopul acestor acțiuni secrete, susțin ei, pe 

bună dreptate, nu este colectarea secretă a 

probelor ci, mai presus de toate, 

identificarea secretă a semnelor 

infracțiunilor în cadrul activități operative 

de investigații
17

.

Alți cercetători din Kazahstan, în urma 

investigațiilor științifice efectuate, remar-

când problematica instituției acțiunilor de 

urmărire penală secrete și diferențele 

serioase dintre aceasta și conceptele 

procedurii penale, au ajuns în fața unei 

dileme: fie se adoptă pe deplin modelul 

occidental al procesului penal (fuzionarea 

17 АХПАНОВ, А. Н. ХАН, А. Л. О соотношении 

гласных и негласных следственных действий в 

уголовном процессе Республики Казахстан. În: 

Вестник Института законодательства РК,  № 4 

(45), 2016, Уголовное право и уголовный 

процесс, с.132. https://cyberleninka.ru/article/n/o-

sootnoshenii-glasnyh-i-neglasnyh-sledstvennyh-

deystviy-v-ugolovnom-protsesse-respubliki-

kazahstan (accesat 30.04.2021). 

competențelor ofițerului de investigații cu 

cele ale ofițerului de urmărire penală într-o 

singură persoană), fie se recunoaște eșecul 

introducerii instituției acțiunilor de 

urmărire penală secrete în PP și se revene 

la modelul anterior
18

.

3) MSI în reglementarea juridică

autohtonă. Caracterul inconsecvent al 

unor reglementări normative din legislația 

Republicii Moldova în materia măsurilor 

speciale de investigaţii generează confuzie 

referitor la statutul lor juridic. Vorbind 

despre aceleaşi instrumente juridice, 

legiuitorul a folosit într-un caz termenul 

„măsuri speciale de investigații” (alin. (1) 

al art.132
1
 CPP al Republicii Moldova /

Legea nr. 59 din 2012), iar în alt caz 

termenul de „acţiuni de urmărire penală” 

(alin. (2) al art. 132
1
 CPP al Republicii

Moldova). 

Complexitatea problemei abordate 

derivă şi din considerentul că legislaţia 

naţională nu defineşte nici noţiunea de 

măsuri speciale de investigaţii, dar nici pe 

cea de acţiuni de urmărire penală. Dacă 

presupunem că aceste două noţiuni sunt 

sinonime şi se raportează termenului 

procedee probatorii, atunci apare 

întrebarea: Ce statut juridic au MSI 

prevăzute în CPP, dar realizate în afara 

procesului penal? Sunt şi acestea procedee 

probatorii, sau nu? În principiu, indiferent 

că sunt realizate în PP sau în afara 

acestuia, după formă și conținut ele sunt la 

fel. Dar dacă așa stau lucrurile, atunci, prin 

ce se deosebesc acestea de restul măsurilor 

care se realizează doar în afara PP? 

Conform prevederilor art.18 a Legii 

nr. 59/2012, măsurile prevăzute la alin. (1) 

pct. 1), precum şi cele prevăzute la alin. 

(1) pct. 2) lit. c), e) şi f) se efectuează

18 НУРГАЛИЕВ, БАХЫТ М. ЛАКБАЕВ, 

КАНАТ С. КУСАИНОВА, АЙМАН К. 

Проблемы правоприменительной практики 

негласных следственных действий в 

Казахстане. În: Вестник Санкт-

Петербургского университета, Право, № 3, с. 

577–585, 2019. 

https://doi.org/10.21638/spbu14.2019.312 (accesat 

30.04.2021). 
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numai în cadrul unui PP, celelalte măsuri 

prevăzute la alin. (1) pct. 2) se efectuează 

atât în cadrul unui PP, cât şi în afara 

acestuia. Măsurile prevăzute la alin. (1) 

pct. 3) se efectuează în afara procesului 

penal. Măsurile prevăzute la alin. (1) pct. 

1) lit. c), g) şi h), precum şi cele prevăzute

la alin. (1) pct. 2) pot fi efectuate în afara

unui proces penal, în cadrul testului de

integritate profesională, cu autorizarea

judecătorului, în condiţiile Legii nr. 325

din 23 decembrie 2013 privind evaluarea

integrităţii instituţionale.

Rezultă că vorbim despre unele şi 

aceleaşi instrumente juridice (procedee de 

cunoaştere), doar că au statut diferit în 

funcţie de faptul sunt aplicate în procesul 

penal sau în afara acestuia. Prin urmare, se 

pare că din perspectiva procedurii penale 

acestea se numesc procedee probatorii, iar 

din perspectiva ASI acestea sunt MSI.  

Și totuşi, nu este suficient de clar 

statutul juridic al MSI aplicate în cadrul 

PP. Deşi am putea crede că acestea ar fi 

procedee probatorii, totuşi, trebuie să 

spunem că ele nu sunt pe picior de 

egalitate cu procedeele probatorii 

tradiţionale (cercetarea la faţa locului, 

interogarea, percheziţia etc.), ele 

aplicându-se în mod subsidiar, atunci când 

pe altă cale este imposibil de continuat 

cercetările (art. 132
1 

alin. (2) CPP),

promovându-se în acest fel, vorba 

profesorului Sheifer S.A., principiul lui 

Niccolò Machiavelli: scopul scuză 

mijloacele
19

.

Pe de altă parte, nici rezultatele 

obţinute prin ”noile procedee probatorii” 

nu se bucură de egalitate, deoarece nu li se 

acordă suficientă credibilitate. Fiind 

obţinute în condiţii oculte faţă de 

participanţii raportului procesual penal, se 

pare că se încalcă unul din principiile de 

bază ale PP – egalitatea armelor, deoarece 

19 ШЕЙФЕР, С.А. Следственные действия – 

правомерны ли новые трактовки? În: Lex 

Russica. 2015, № 10, c. 120. 

https://www.twirpx.com/file/2131869/ (accesat 

02.02.2021). 

apărarea este lipsită de posibilitatea 

verificării aspectului legalităţii obţinerii 

probelor prin noile procedee probatorii în 

cadrul cărora s-ar putea aplica – şantajul, 

abuzul de încredere, provocarea, 

constrângerea psihică sau fizică etc. 

Anume din aceste considerente legiuitorul 

a stabilit că „Hotărârea de condamnare nu 

se poate întemeia, în măsură 

determinantă, pe probele obţinute în urma 

efectuării măsurilor speciale de 

investigații” (art. 101 alin. (5) CPP). 

Din cele expuse, observăm că probele 

obţinute în urma realizării MSI au o 

valoare inferioară faţă de probele obţinute 

prin acțiunile de urmărire penală. Acest 

fapt însă vine în contradicţie deja cu un alt 

principiu al PP: „nici o probă nu are o 

valoare dinainte stabilită pentru organul 

de urmărire penală sau instanța de 

judecată” (art. 27; art. 101 alin. (3) CPP). 

În felul acesta, am ajuns să vorbim 

despre o categorie specifică de probe, care 

se deosebesc de cele obținute prin 

procedeele probatorii tradiționale, având o 

valoare inferioară acestora. Dacă analizăm 

însă mai bine dispozițiile CPP cu privire la 

MSI, observăm că, de fapt, nu se spune că 

prin realizarea MSI s-ar obține probe, ci 

informații care pot deveni probe. Chiar în 

denumirea unor măsuri de investigații se 

vorbește despre obținerea informațiilor și 

nu a probelor – „colectarea informaţiei de 

la furnizorii de servicii de comunicații 

electronice” (art. 132
2
 CPP alin. (1) lit. h)).

Tot despre informații se spune și în restul 

reglementărilor cu privire la realizarea 

MSI: „…mijloace tehnice speciale pentru 

obţinerea în secret a informației” (art. 132
2

CPP alin. (2)); „… datele sau informaţiile 

obţinute în urma efectuării măsurilor 

speciale de investigații …” (art. 132
2
 CPP

alin. (10), (11); „… purtătorul material de 

informaţii care conţine rezultatele 

măsurilor speciale de investigații” (art. 

132
5
 CPP alin. (2)) etc.

Așadar, prin realizarea MSI se obțin 

informații, nu probe. Ca aceste informații 

să devină probe, ele vor fi mai întâi 

verificate sub aspectul legalității, după care 
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procurorul, respectiv judecătorul de 

instrucție, va întocmi o ordonanţă 

încheiere în acest sens (art. 132
5
 CPP alin.

(7)).  

Deci, informațiile vor deveni probe 

doar după emiterea ordonanței/încheierii 

care atestă legalitatea și pertinența lor. Este 

ca și cum ai învăța să devii conducător 

auto, dar până nu susții cu brio examenul 

de evaluare în fața autorității competente 

să examineze abilitățile și cunoștințele 

necesare, nu vei fi recunoscut ca atare și 

nu vei obține permisul de conducere.  

În literatura de specialitate există 

opinia
20

, împărtășită și de unii conaționali

de ai noștri
21

, conform căreia probele sunt

entități extraprocesuale și există în afara 

procesului penal, indiferent de faptul dacă 

existența lor este ori nu cunoscută de 

organul judiciar, fie dacă au fost ori nu 

acestea administrate prin mijloacele de 

probă corespunzătoare.  

Contrar acestui concept, prevederile 

CPP spun expres altceva: „probele sunt 

elemente de fapt, dobândite în modul 

prevăzut de prezentul cod, ce servesc la 

constatarea împrejurărilor care au 

importanţă pentru justa soluţionare a 

cauzei penale” (art. 6; art. 93 CPP).  

Deci, probele nu sunt doar elementele 

de fapt, dar elementele de fapt care, 

legiuitorul concretizează, însușesc anumite 

caracteristici:  

a) să fie dobândite în modul prevăzut de

prezentul cod și

b) să servească la constatarea împre-

jurărilor care au importanţă pentru

justa soluţionare a cauzei penale.

Lipsa cel puțin a unei dintre aceste

caracteristici echivalează cu inexistența 

probei.  

20 ОЧЕРЕДИН, В. Т. Следственные действия в 

уголовном процессе. Волгоград: Академия 

МВД, 2008, c. 13. 
21 COVALCIUC, I. Măsurile speciale de investigaţii 

autorizate de procuror în procesul penal. Teză de 

doctor, Chişinău, 2018, p. 129.  

http://www.cnaa.md/files/theses/2018/53408/cova

lciuc_ion_thesis.pdf (accesat 06.03.2021). 

Prima caracteristică spune că „datele 

de fapt trebuie să fie dobândite în modul 

prevăzut de prezentul cod”, respectiv dacă 

datele de fapt nu au fost încă dobândite, 

atunci ele nu pot fi numite probe, rămân să 

fie numite în continuare tot date de fapt, 

adică informații. Referitor la acțiunea de 

dobândire a informațiilor legiuitorul iarăși 

cere ca aceasta să aibă loc într-un anumit 

mod, și anume cel prevăzut de prezentul 

cod.  

Aici apare o altă întrebare: care este 

modul prevăzut de CPP pentru obținerea 

datelor de fapt la realizarea MSI? În CPP 

este descrisă doar procedura de autorizare, 

verificare și legalizare a rezultatelor MSI, 

dar nu și cea de realizare a MSI, adică de 

dobândire a datelor de fapt. Evident, 

această procedură este reglementată de 

actele departamentale clasificate ce 

constituie bază normativă pentru ASI și nu 

pentru PP.  

În felul acesta ajungem să înțelegem 

că ASI nu este parte a PP, ambele activități 

pot și trebuie să conviețuiască împreună, 

dar totuși rămân diferite. Se pare că mai 

corect ar fi să spunem: „MSI realizate 

pentru PP” sau „MSI realizate pe durata 

PP”, dar nu „MSI realizate în cadrul PP”. 

Ori, expresia „în cadrul PP” folosită în 

Legea 59/2012 trebuie înțeleasă ca 

referindu-se la perioada de realizare a PP 

(de la și până la), și nu la complexul de 

acțiuni ale acestuia, deoarece nu fac parte 

din cumulul de acțiuni ale organului de 

urmărire penală și nici ale instanțelor de 

judecată.  

În alin. (1) al art.1 CPP al RM se 

spune expres: ”Procesul penal este 

activitatea organelor de urmărire penală 

şi a instanţelor judecătoreşti …”, iar 

conform alin. (3) al art. 132
2
 CPP:

”Măsurile speciale de investigaţii se 

efectuează de către ofiţerii de investigaţii 

ai subdiviziunilor specializate ale 

autorităţilor indicate în Legea privind 

activitatea specială de investigaţii”. 

Conform prevederilor alin. (1) al art. 6 din 

Legea nr. 59/2012, ”Activitatea specială de 

investigaţii se efectuează de către ofiţerii 
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de investigaţii ai subdiviziunilor 

specializate din cadrul ori subordonate 

Ministerului Afacerilor Interne, 

Ministerului Apărării...”, iar în temeiul art. 

55; 56 CPP, urmărirea penală se 

efectuează de către ofițerii de urmărire 

penală din Ministerul Afacerilor Interne, 

Serviciul Vamal și Centrul Naţional 

Anticorupţie. 

Astfel, observăm că ofițerii de investi-

gații și ofițerii de urmărire penală sunt 

organe diferite și activitățile pe care le 

desfășoară aceștia tot sunt diferite. 

Organele de UP pot solicita la necesitate 

anumite informații de la un alt organ, care, 

la rândul său, are propria sa activitate și 

este în măsură să satisfacă solicitarea. De 

exemplu, organul de urmărire penală poate 

să solicite de la Banca Națională informații 

cu privire la cursul valutar pentru o 

anumită perioadă de timp. Respectiv, 

banca va da curs solicitării și va realiza o 

anumită activitate în acest sens și care se 

va finaliza cu un anumit răspuns, însă 

această activitate va rămâne să se 

numească tot bancară, dar nu procesual-

penală, și cu atât mai mult de urmărire 

penală. Același lucru se poate spune și 

despre activitatea altor instituții fie ele de 

stat sau private. Exact la fel stau lucrurile 

și în cazul activității speciale de 

investigații. Chiar dacă organele care 

practică această activitate sunt tot organe 

de stat, ele rămân să fie totuși altele decât 

cele de urmărire penală.  

Organele ASI au propriile sarcini (art. 

2 din Legea nr. 59/2012) și nu activează 

doar atunci când vine solicitarea din partea 

organului de urmărire penală. Chiar dacă 

actualmente CPP a reglementat anumite 

proceduri de autorizare și valorificare a 

rezultatelor ASI, aceasta din urmă nu s-a 

transformat în urmărire penală, tot ASI a 

rămas. Nu în zădar Secțiunea V din 

Capitolul III al CPP este intitulată 

„Activitatea specială de investigaţii”, 

deoarece este altă activitate decât cea de 

urmărire penală și alta decât cea 

judecătorească. 

Așadar, prin efectuarea MSI se obțin 

informații și nu probe. Această concluzie 

rezultă și din prevederile alin. (4) art. 93 

CPP, în care se menționează expres: 

„Datele de fapt obţinute prin activitatea 

specială de investigaţii pot fi admise ca 

probe numai în cazurile în care ele au fost 

administrate şi verificate prin intermediul 

mijloacelor prevăzute la alin.(2), în 

conformitate cu prevederile legii 

procesuale, cu respectarea drepturilor şi 

libertăţilor persoanei sau cu restricţia 

unor drepturi şi libertăţi autorizată de 

către instanţa de judecată”. Atragem 

atenția că legea nu spune: „Probele 

obținute prin ASI …” dar „Datele de fapt 

obținute prin ASI …”. 

La determinarea probelor în PP, 

legiuitorul a folosit două metode – una 

pozitivă și alta negativă. Metoda pozitivă 

este folosită pentru a indica care date de 

fapt pot fi considerate probe (alin. (1) al 

art. 93 CPP). Pe aceasta am analizat-o mai 

sus. Metoda negativă este folosită pentru a 

indica care date de fapt nu pot fi 

considerate probe, ea fiind folosită în 

prevederile art. 94 CPP, indicându-se 

expres: „În procesul penal nu pot fi admise 

ca probe … datele care au fost obţinute: 

prin tortură, încălcarea esențială a 

drepturilor persoanei …”. Deci, nu este 

suficient ca datele de fapt obținute prin 

MSI să fie doar veridice și pertinente, mai 

trebuie să fie verificat și aspectul 

dobândirii lor, că nu s-a folosit tortura, 

provocarea, încălcarea esențială a 

drepturilor persoanei etc.  

Proba în procesul penal este o noțiune 

juridică, definită prin lege și care diferă de 

noțiunea de probă folosită în vocabularul 

cotidian. Noțiunea de probă ca și categorie 

socială are un conținut mult mai larg și mai 

informal spre deosebire de cea juridică. 

Ceea ce în circuitul social numim probe 

din perspectiva procesului penal arată ca 

date de fapt care pot în perspectivă deveni 

probe dacă vor corespunde cerințelor 

procesuale și vor fi admise ca atare. Deci, 

nu putem spune că există probe pe o 

anumită cauză penală atâta timp cât datele 
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de fapt nu au fost administrate cores-

punzător. În natură, zice în același context 

profesorul Sheifer S.A., nu există probe 

„gata făcute”, adică declarații, concluzii 

etc. care ar urma să fie doar administrate
22

.

Pentru ca anumite date de fapt să obțină 

statutul de probă, ele trebuie mai întâi 

dobândite, examinate și apoi admise ca 

atare. 

Concluzii: 

1. Problema statutului juridic al MSI

este strâns corelată de întrebarea: În ce 

condiții rezultatele obținute prin realizarea 

MSI pot fi utilizate în calitate de probe în 

PP? Anume din dorința de a atribui 

respectivelor rezultate statutul de probă a 

și apărut conceptul conform căruia unica 

cale de a satisface această dorință ar fi 

includerea MSI în CPP. Acest concept a 

fost aprobat de mai mulți legiuitori ai 

statelor ex-sovietice, printre aceștia 

regăsindu-se și legiuitorul țării noastre. 

Chiar și așa, problema statutului juridic al 

MSI, din punct de vedere științific, rămâne 

nerezolvată până la capăt. Observăm că 

diferiți legiuitori tratează totuși în mod 

diferit statutul MSI incluse în CPP, unii 

considerându-le un grup separat de 

procedee probatorii, diferite față de cele 

tradiționale, alții le raportează la categoria 

altor acțiuni procesuale, iar ai treilea, cum 

este cazul Republicii Moldova, aparent le 

raportează la procedee probatorii, dar în 

esență apreciindu-le totuși ca entități 

diferite față de acestea. 

2. Analiza cadrului legal, precum și a

literaturii de specialitate ne face să credem 

că nu era neapărat nevoie să se includă 

MSI în CPP pentru a satisface nevoia 

valorificării rezultatelor acestora în calitate 

de probe, deoarece, chiar și în actualele 

condiții, prin realizarea MSI se obțin, ca și 

înainte, tot informații/date de fapt și doar 

după examinarea lor conform prevederilor 

22 ШЕЙФЕР, С.А. Следственные действия – 

правомерны ли новые трактовки? În: Lex 

Russica, 2015, № 10, c. 118. 

https://www.twirpx.com/file/2131869/ (accesat 

02.02.2021). 

CPP acestea pot deveni probe, dacă vor 

corespunde cerințelor procesuale înaintate 

față de probe. Faptul că la nivel legislativ 

s-a intervenit cu anumite schimbări în

privința inițiatorului MSI și perfectării

rezultatelor acestora nu a schimbat în

esență natura lor juridică. MSI tot măsuri

au rămas, fiind realizate de aceiași subiecți

ca și mai înainte, după aceleași reguli

tactico-tehnice și, cel mai important, după

aceleași principii ale ASI. Principiul

îmbinării metodelor publice şi secrete ce

stă la baza realizării MSI, spre exemplu,

lipsește din șirul principiilor PP.

3. Includerea MSI în CPP al 

Republicii Moldova și restricționarea 

realizării acestora doar în limitele urmăririi 

penale și doar pentru descoperirea și 

cercetarea infracțiunilor a redus 

considerabil din potențialul ASI de 

combatere a criminalității în general și a 

realizării sarcinilor indicate în art. 2 al 

Legii nr. 59/2012 în mod special.  

Recomandări: 

1. Modificarea prevederilor legale ce

ar permite efectuarea tuturor MSI pentru 

realizarea tuturor sarcinilor indicate în art. 

2 al Legii nr. 59/2012, indiferent de 

existența sau lipsa urmăririi penale. 

2. Realizarea cercetărilor științifice

corespunzătoare ce ar contribui la 

dezvoltarea în continuare a potențialului 

ASI în combaterea criminalității. 
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Publicitatea și contradictorialitatea sunt principii fundamentale ale justiției penale, 

regăsindu-se la nivel normativ în art. 16 și, respectiv, art. 24 din Codul de procedură penală 

al Republicii Moldova. Aceste idei diriguitoare ale procesului înglobează elementul 

democratic, organizaţional şi procesual, asigurând condiţii maximal favorabile pentru justa 

soluționare a cauzei penale, găsindu-și expresia cea mai largă în faza judecății.  

Urmărirea penală îşi poate realiza obiectivele numai în măsura în care este lipsită de 

publicitate, deoarece, dacă s-ar desfăşura în mod public, ar putea îngreuna aflarea 

adevărului odată cu cunoaşterea materialului probator de către părţile implicate, precum și 

de persoane terțe, existând riscul ascunderii sau denaturării probelor.  

Curtea Europeană a Drepturilor Omului remarcă faptul că accesul publicului la 

informațiile dintr-un dosar penal nu este nelimitat sau discreționar, chiar și odată ce dosarul 

a fost depus la o instanță.  

Cuvintele-cheie: urmărire penală, publicitate, contradictorialitate, acces la 

materialele dosarului. 

LACK OF PUBLICITY OF THE CRIMINAL PROSECUTION AND 

ACCESS TO FILE MATERIALS AT THIS STEP 

Publicity and adversarial proceedings are fundamental principles of criminal justice, 

being found at the normative level in art. 16 and respectively art.24 of the Code of Criminal 

Procedure of the Republic of Moldova. These guiding ideas of the process include the 

democratic, organizational, and procedural element, ensuring maximum favorable conditions 

for the fair settlement of the criminal case, finding the broadest expression in the trial phase. 

The prosecution can achieve its objectives only if it is without publicity, because if it were 

carried out in public it could make it difficult to find out the truth with the knowledge of the 

evidence by the parties involved and third parties, there is a risk of hiding or distortion of 

evidence. 
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The European Court of Human Rights notes that public access to information in a 

criminal case is not unlimited or discretionary, even once the case has been submitted to a 

court.  

Keywords: prosecution, publishing, adversarial proceedings, access to case materials. 

LA MANQUE DE PUBLICITE DE LA POUSUITE PENALE ET L'ACCES AU 

CONTENU DU DOSSIER A CETTE ETAPE 

La publicité et l'adversité sont des principes fondamentaux de la justice pénale, se 

trouvant au niveau normatif de l'art. 16 et respectivement l'article 24 du code de la 

procédure pénale de la république de moldova. Ces idées directrices du processus incluent 

l'élément démocratique, organisationnel et procédural, garantissant des conditions 

favorables maximales pour le règlement équitable de l'affaire pénale, trouvant la plus large 

expression dans la phase du procès. 

L'accusation ne peut atteindre ses objectifs que dans la mesure où elle est sans 

publicité, car si elle était menée en public, elle pourrait rendre difficile la découverte de la 

vérité avec la connaissance des preuves par les parties impliquées et les tiers, il y a un risque 

de dissimulation ou de déformation de preuves. 

La cour européenne des droits de l'homme note que l'accès du public aux informations 

dans une affaire pénale n'est ni illimité ni discrétionnaire, même une fois que l'affaire a été 

soumise à un tribunal.  

Mots-clés: poursuites, publicité, procédure contradictoire, accès aux pièces du dossier. 

ОТСУТСТВИЕ ГЛАСНОСТИ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ И 

ДОСТУП К МАТЕРИАЛАМ ДЕЛА НА ЭТОМ ЭТАПЕ 

Гласность и судопроизводство являются основополагающими принципами 

уголовного правосудия, регламентированы на нормативном уровне в ст. 16 и 

соответственно ст. 24 Уголовно-процессуального кодекса Республики Молдова. Эти 

руководящие идеи процесса включают демократический, организационный и 

процессуальный элементы, обеспечивающие максимально благоприятные условия для 

справедливого разрешения уголовного дела, находящие самое широкое выражение на 

стадии судебного разбирательства. 

Уголовное преследование может достичь успешно своих целей только если его 

материалы не оглашаются. Если бы оно проводилось публично, это могло бы 

затруднить установление истины, потому что существует риск сокрытия или 

искажения улик. 

Европейский Суд по Правам Человека отмечает, что доступ к информации по 

уголовному делу не является неограниченным или дискреционным, даже если дело было 

передано в суд.  

Ключевые слова: уголовное пресследование, гласность, состязательность, 

доступ к материалам дела. 

În etapele prejudiciare ale procesului 

penal, modul în care principiul publicității 

și contradictorialității sunt restricționate 

denotă existența unor excepții de la 

regulile de bază ale procesului și chiar o 

anumită interdependență. De fapt, carac-

terul necontradictoriu al urmăririi penale 

rezultă din lipsa de publicitate a urmăririi 

penale.  

Curtea Constituțională a Republicii 

Moldova reține, în acest context: Această 

regulă este impusă de necesități obiective 

ce țin de operativitatea actelor de 

urmărire penală, de respectarea demnității 
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persoanelor ce fac obiectul cercetării, de 

protejarea identității unor martori, de 

protejarea surselor de informare și a 

metodelor și tehnicilor folosite pentru 

strângerea probelor 
1
. 

De asemenea, Curtea Constituțională a 

Republicii Moldova reiterează că accesul 

la materialele urmăririi penale ar putea 

obstrucționa înfăptuirea justiției – 

necesitatea ca investigațiile penale să fie 

efectuate în mod eficient poate implica 

păstrarea în secret a informațiilor 

colectate în cadrul urmăririi penale, 

pentru a nu admite ca suspecții să poată 

manipula cu probele și submina actul 

justiției (Gul v. Germania, decizia din 4 

ianuarie 2012)
2
. 

Înaltul for de contencios constituțional 

protejează părțile în proces de potențialele 

efecte nefaste ale extinderii publicității la 

faza urmăririi penale și în procedura de 

verificare a constituționalității. Astfel, 

Curtea Constituțională a remarcat că 

Întrucât cauza se află la etapa urmăririi 

penale, iar ședințele sunt închise, Curtea 

va utiliza doar inițialele învinuitului.
3

Curtea Europeană a Drepturilor 

Omului reține că judecătorii ar putea 

decide, în circumstanțe justificate, să nu 

permită unui terț accesul la dosarele 

cauzei. Curtea nu poate exclude faptul că 

un judecător care se ocupă de o astfel de 

cerere poate întreprinde un exercițiu de 

echilibrare a dreptului la respectarea 

vieții private cu dreptul la libertatea de 

1 DCC nr.107 din 07.11.2017 de inadmisibilitate a 

sesizării nr. 135g/2017 privind excepția de 

neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 

68 alin. (1) și (2) și articolul 293 alin. (1) din 

Codul de procedură penală (accesul la materialele 

urmăririi penale) (pct. 20). 
2 Ibidem, pct. 26. 
3 DCC nr.17 din 23.03.2016 de inadmisibilitate a 

sesizării nr. 24g/2016 privind excepţia de 

neconstituţionalitate a articolului 35 alin. (3) din 

Codul de procedură penală (recuzarea 

judecătorului) (pct. 3); DCC nr. 62 din 19.09.2016 

de inadmisibilitate a sesizării nr. 107g/2016 

privind excepția de neconstituționalitate a unei 

sintagme din alin. (3) al articolului 34 din Codul 

de procedură penală al Republicii Moldova.  

exprimare și informare. Astfel, accesul la 

informații este legitim supus controlului 

judiciar 
4
.  

În cauza Amarandei ş.a. c. României 

(Hotărârea din 26.04.2016), CtEDO a 

statuat că prin modalitatea de efectuare a 

percheziţiei domiciliare şi prin difuzarea 

imaginilor filmate în cursul percheziţiei 

către presă, fără a se asigura o minimă 

protecţie a vieţii private, au fost încălcate 

exigenţele art. 3 şi 8 CEDO 
5
.  

Mediatizarea cauzelor penale, mai ales 

a celor cu rezonanţă socială, constituie o 

extindere neprocesuală a principiului 

publicităţii. 

În contextul național actual observăm 

că există o puternică influență a mass-

mediei asupra dosarelor penale, care 

înclină spre o justiție mediatică. Unii 

specialiști în domeniu se antrenează uneori 

în discutarea nu numai a problemelor 

sistemice ale justiției, dar și în aprecierea 

presupuselor și pretinselor probe care ar fi 

fost administrate într-un dosar sau altul. 

Această abordare poate avea uneori con-

secințe negative asupra succesului investi-

gațiilor penale, respectării principiului 

prezumției de nevinovăție, punând presiuni 

asupra procurorilor, prejudiciind aprecierea 

faptelor de către judecători. 

4 Hotărârea CtEDO Apostu c. României din 03. 02. 

2015 (par. 130).  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-150781 

(accesat 22.10.2020).  
5 Curtea a mai observat că prin caracterul masiv şi 

nediferenţiat al percheziţiilor domiciliare şi prin 

absenţa unui control a posteriori efectiv 

percheziţiile şi ridicarea obiectelor personale ale 

reclamanţilor au fost de natură să conducă la 

încălcarea dreptului la viaţă privată; deopotrivă, 

CtEDO a constatat că imagini filmate cu ocazia 

efectuării percheziţiilor domiciliare au fost 

distribuite către presă, iar acestea conţineau 

imagini ale locatarilor imobilelor percheziţionate, 

în special ale unor fete tinere întinse la sol în 

posturi umilitoare, nefiind luate minimele 

precauţii pentru protejarea acestora, corpurile şi 

feţele nefiind anonimizate, fiind realizată o 

ingerinţă nejustifîcată în dreptul la viaţă privată 

(s.a). http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-176078 

(accesat 07.11.2020).  
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Dacă ne obișnuim cu spectacolul 

pseudoproceselor din media, vom putea 

constata, pe termen lung, existența unor 

consecințe nefaste cu privire la 

recunoașterea instanțelor ca organe 

calificate pentru a aprecia vinovăția sau 

nevinovăția în cazul unei acuzații penale
6
.

În această materie, Comitetul de 

Miniştri al Consiliului Europei a adoptat, 

la 10 iulie 2003, Recomandarea Rec 

(2003) 13 cu privire la difuzarea 

informaţiilor prin mass-media în legătură 

cu procedurile penale.  

Potrivit acestei Recomandări, publicul 

trebuie să poată primi informaţii despre 

activităţile autorităţilor judiciare şi ale 

serviciilor de poliţie prin intermediul mass-

media:  

- Opiniile şi informaţiile care privesc

proceduri penale în curs nu ar trebui să

fie comunicate sau difuzate prin mass-

media decât dacă acestea nu aduc

atingere prezumţiei de nevinovăţie a

suspectului sau a acuzatului.

- Mass-media trebuie să primească din

partea autorităţilor numai informații

confirmate și bazate pe presupuneri

rezonabile.

- De asemenea, autorităţile judiciare şi

poliţia trebuie să se abţină de a da

publicităţii informaţii care ar putea să

dăuneze în mod substanţial

echitabilităţii procedurilor.

De multe ori presa publică anumite

documente, înregistrări audio/video (care 

uneori nici nu sunt parte a unor dosare 

penale) sau doar relatează săvârșirea anu-

mitor fapte penale despre o anumită persoa-

nă care a fost antrenată în sfera justiției 

penale de către organele de urmărire penală.  

‚,O persoană fără studii juridice 

elementare în momentul în care vizionează 

pe posturile TV, în fiecare zi aproape, 

breaking news referitor la unele anumite 

persoane, inclusiv demnitari anchetați 

penal, care, pe lângă toate, sunt și arestați 

6 Hotărârea CtEDO Worn c. Austriei din 29.08.1997 

(par. 54). http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

58087 (accesat: 21.02.2020).  

în cauză, cumulat cu faptul că mare parte a 

presei este entuziasmată de aceste fapte și 

prin dezbaterile publice îl prezintă ca 

vinovat pe cel în cauză, de cele mai multe 

ori îi va considera vinovați pe învinuiți, 

fără loc de interpretări”
7
.

În ceea ce priveşte ecoul pe care cauza 

penală l-a avut în presă, CtEDO consideră 

că, într-o societate democratică, sunt 

inevitabile comentarii, uneori severe, din 

partea presei, cu privire la o cauză 

sensibilă, care, precum cea care contestă 

moralitatea unor înalţi funcţionari 

(Hotărârea CtEDO Y.B. şi alţii c. Turciei 

din 28.10.2004, par. 48)
8
.

Pe de altă parte, art. 6 paragraful 2 

CEDO interzice orice declaraţie a unui 

funcţionar public referitoare la anchetele 

penale în curs, care ar încuraja publicul să 

creadă că suspectul este vinovat şi ar 

prejudicia aprecierea faptelor de către 

autoritatea judiciară competentă. Curtea 

insistă asupra importanţei alegerii 

cuvintelor utilizate de funcţionarii publici 

în declaraţiile acestora cu privire la o 

persoană care nu a fost încă judecată şi 

declarată vinovată de o anumită infracţiune 

(Hotărârea CtEDO Khuzhin și alții c. 

Rusiei din 23.10.2008, par. 94;
9
 Hotărârea

CtEDO Garycki c. Poloniei din 

06.02.2007, par. 69).
10

Încălcarea prezumţiei de nevinovăţie 

poate proveni atât din partea unui judecător 

sau a unei instanţe, cât şi din partea unei 

alte autorităţi publice, spre exemplu, 

poliţişti, procurori, cu atât mai mult cu cât 

aceştia din urmă exercită funcţii cvasi-

7 TRUFAN, A. R. Influența mass-media asupra pro-

cesului penal. În: Revista THEMIS. nr.1/2018. p. 141. 
8 Hotărârea CtEDO Y.B. şi alţii c. Turciei din 

28.10.2004, par. 48.  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-67264 

(accesat 14.02.2021).  
9 Hotărârea CtEDO Khuzhin și alții c. Rusiei din 

23.10.2008, par. 94.  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

89062(accesat: 14.02.2021).  
10 Hotărârea CtEDO Garycki c. Poloniei din 

06.02.2007, par. 69.  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-79352 

(accesat: 15.02.2021).  
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judiciare şi controlează desfăşurarea anche-

tei. O asemenea atingere poate fi adusă prin 

declaraţiile sau actele acestora ce reflectă 

părerea că o persoană este vinovată şi care 

incită publicul să creadă în vinovăţia acestei 

persoane sau care anticipează aprecierea 

faptelor de către judecătorul competent. 

În cauza Vitan c. României,
11

 CtEDO a

constatat că declarațiile procurorului 

general au avut consecințe negative asupra 

opiniei publicului în privința vinovăției 

acuzatului care, fiind făcute într-un context 

oficial imediat după arestarea inculpatului, 

aducând o gravă atingere prezumției de 

nevinovăție. 

În cauza Samoilă și Cionca c. 

României (Hotărârea 04.06.2016,
12

 par. 92-

95), declarațiile comandantului poliției și 

ale procurorului de caz au fost cele care au 

atras condamnarea statului în cauză. 

CtEDO a considerat încălcată prezumția de 

nevinovăție ca urmare a faptului că 

declarațiile respective încurajau publicul să 

creadă în vinovăția reclamanților, preju-

diciind aprecierea faptelor de către judecă-

torii competenți. 

Oficialii pot spune publicului despre 

anchetele penale, în cazul în care o fac dis-

cret și circumspect, iar declarațiile procu-

rorului într-un ziar local erau departe de a fi 

discrete și precaute. Procurorul l-a etichetat 

pe reclamant ca vinovat de săvâr-șirea unor 

11 La 19.12.2000 procurorul I.B. a organizat o 

conferinţă de presă cu privire la arestarea 

reclamantului în care le-a dat ziariştilor următoarele 

informaţii: „[Reclamantul] (...) trebuia să primeas-

că suma de 10000 mărci germane de la un fost 

deţinut notoriu (...). Este vorba, aşadar, de trafic de 

influenţă, ce viza şi câteva persoane ce făceau parte 

din autorităţile judiciare. (...) Pe baza informaţiilor 

deţinute de noi şi de poliţie, (...) l-am prins (...) [pe 

reclamant] în flagrant delict cu suma de 4500 

dolari americani. Hotărârea CtEDO din 25.03.2008 

(par. 9, 70). http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

122592 (accesat: 15.03.2021). 
12 Hotărârea CtEDO cauza Samoilă și Cionca c. 

României  din 04.06.2016.  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-123091 

(accesat 15.03.2021). 

crime, încălcându-i prezumția de nevino-

văție și art. 6 par. 2 CEDO în mod implicit
13

.

Deşi autorităţile naţionale nu pot fi 

considerate responsabile pentru acţiunile 

presei, CtEDO subliniază, încă o dată, 

importanţa alegerii termenilor utilizaţi de 

către agenţii statului care controlează 

desfăşurarea anchetei (Hotărârea CtEDO 

Pavalache c. României
14

 din 18.10.2011,

par. 118 și 119; Hotărârea CtEDO Daktaras 

c. Lituaniei
15

 din 10.10.2000, par. 44).

Ar fi incorect să trecem cu vederea 

interesele părții vătămate în contextul 

mediatizării proceselor penale.  

Contactul cu sistemul justiției juvenile 

și raportarea cazurilor de infracțiuni 

implică de multe ori contactul cu victimele 

infracțiunii. Acest contact poate fi pentru 

ele negativ sau pozitiv. De exemplu, 

numeroase cercetări demonstreză că 

anumite fraze, la prima vedere inocente, 

pot să arunce involuntar asupra victimei o 

parte a vinei privind cele întâmplate. Ceea 

ce poate duce, respectiv, la revictimizarea 

acesteia
16

.

Accesul bănuitului și învinuitului la 

materialele dosarului 

Dreptul la divulgarea probelor 

relevante nu este un drept absolut. În orice 

procedură penală pot exista interese 

concurente, cum ar fi securitatea națională 

sau necesitatea de a proteja martorii cu risc 

de represalii sau de a păstra secrete 

metodele poliției de investigare a infrac-

țiunilor, care trebuie puse în balanță cu 

drepturile acuzatului
17

.

13 Hotărârea CtEDO Turyev c. Rusiei din 11.10. 

2016, (par. 19-20).  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-167087 

(accesat 15. 03. 2021). 
14 Hotărârea CtEDO Pavalache c. României 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-123797 

(accesat 16.03.2021).  
15 Hotărârea CtEDO Daktaras c. Lituaniei. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58855 

(accesat 21.03.2021). 
16 ROTARU, V. Societatea și justiția penală. Ghid 

pentru jurnaliști și activiști în domeniul 

drepturilor omului. Chișinău, 2012. p.111. 
17 A se vedea, de exemplu, Hotărârea CtEDO 

Doorson c. Olandei din 26.03.1996. (par. 70).  
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În cadrul urmăririi penale nu trebuie 

dezvăluit în mod obligatoriu întregul 

suport probator pentru a-i permite 

persoanei acuzate să se pregătească pentru 

procedurile care vor avea loc în fața 

instanței. Existența unor asemenea probe 

poate să depindă în continuare de 

rezultatul investigațiilor care sunt în plină 

desfășurare (Hotărârea CtEDO Haxhia c. 

Albaniei
18

 din 08.10.2013, par. 113;

Hotărârea CtEDO Brozicek c. Italiei
19

 din

19.12.1989, par. 42). 

Pe parcursul urmăririi penale există 

momente când părţile sau alte persoane pot 

lua, totuşi, cunoştinţă de unele probe 

administrate în cauză (de exemplu, în 

cazul prezentării persoanei spre 

recunoaştere, în cazul confruntării, în cazul 

prelungirii termenului de arest preventiv al 

învinuitului, dispunerii și efectuării 

expertizei), însă nu de toate materialele 

cauzei penale. 

Curtea Constituțională reține că, deși 

dreptul la o procedură contradictorie 

implică facultatea de a lua cunoştinţă de 

observaţiile sau actele prezentate de 

cealaltă parte, precum şi de a le discuta, 

modalităţile de aplicare a acestor garanţii 

pe durata fazei de urmărire penală depind 

de particularităţile de procedură şi de 

circumstanţele cauze
20

.

Absenţa contradictorialităţii clasice 

conferă urmăririi penale operativitate şi 

mobilitate. Totuși, în cadrul urmăririi 

penale, există unele manifestări ale contra-

dictorialității.  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57972 

(accesat 10.01.2021). 
18 Hotărârea CtEDO Haxhia c. Albaniei. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-126792 

(accesat 10.01.2021). 
19 Hotărârea CtEDO Brozicek c. Italiei din 

19.12.1989, par. 42.  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57612 

(accesat 21.01.2021). 
20 DCC nr. 107 din 07.11.2017 de inadmisibilitate a 

sesizării nr. 135g/2017 privind excepția de 

neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 

68 alin. (1) și (2) și articolul 293 alin. (1) din 

Codul de procedură penală (accesul la materialele 

urmăririi penale) (pct. 19). 

Contradictorialitatea, în calitate de 

principiu de realizare a justiţiei penale, are 

expresie mai largă în faza judecăţii. În 

anumite limite, uneori mai considerabile, 

contradictorialitatea se manifestă în faza 

urmăririi penale, dar numai din momentul 

când în proces apare bănuitul sau 

învinuitul.  

„Un acuzat se poate afla într-o poziție 

deosebit de vulnerabilă în această fază a 

procedurii, al cărei efect poate fi 

amplificat de legislația complexă privind 

procedura penală, în special în ceea ce 

privește normele care reglementează 

strângerea și utilizarea probelor… Modul 

în care art. 6 paragraf 1 și 3 urmează să 

fie aplicat în faza de urmărire penală 

depinde de particularitățile procedurii 

respective și de împrejurările cauzei”
21

.

De asemenea, Curtea observă că 

interdicția de a lua cunoștință de 

materialele dosarului la faza de urmărire 

penală este suplinită de alte garanții 

procesuale asigurate de legislația 

procesual-penală în vigoare.
22

Curtea observă că apărătorul nu este 

lipsit totalmente de posibilitatea de a lua 

cunoștință de dosarul cauzei penale, 

acesta având dreptul de a lua cunoştinţă 

de procesele-verbale ale acţiunilor 

efectuate cu participarea lui şi de a cere 

completarea lor sau includerea obiecţiilor 

sale în procesul-verbal respectiv (pct. 10) 

alin. (1) din art. 68 al CPP)
23

.

21 Hotărârea CtEDO Ibrahim și alții c. Regatului 

Unit din 13.09.2016. (par.253).  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-180122 

(accesat 21.12.2020). 
22 DCC nr.107 din 07.11.2017 de inadmisibilitate a 

sesizării nr. 135g/2017 privind excepția de 

neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 

68 alin. (1) și (2) și articolul 293 alin. (1) din 

Codul de procedură penală (accesul la materialele 

urmăririi penale) (pct. 22). 
23 DCC nr.107 din 07.11.2017 de inadmisibilitate a 

sesizării nr. 135g/2017 privind excepția de 

neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 

68 alin. (1) și (2) și articolul 293 alin. (1) din 

Codul de procedură penală (accesul la materialele 

urmăririi penale) (pct. 23). 
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Conform art. 68 alin. (2) pct. 3) CPP, 

apărătorul are dreptul să ia cunoştinţă de 

materialele şi probele prezentate de 

procuror împreună cu demersul sau 

recursul său cu privire la aplicarea, 

prelungirea, revocarea, înlocuirea măsurii 

procesuale de constrângere, înainte de a fi 

transmise judecătorului de instrucţie sau 

instanţei de judecată. Neacordarea acestui 

acces reprezintă o violare a art. 5 paragraf 

4 CEDO
24

.

Curtea Europeană a relevat că, având 

în vedere impactul dramatic al privării de 

libertate asupra drepturilor fundamentale 

ale persoanei în cauză, în circumstanțele 

unei investigații în derulare, procedurile 

desfășurate în temeiul articolului 5 

paragraf 4 al Convenției trebuie, în 

principiu, să întrunească în cea mai mare 

măsură posibilă cerințele de bază ale unui 

proces echitabil (cauza Shishkov v. 

Bulgaria, hotărârea din 9 ianuarie 2003, 

paragraf 77)
25

.

Curtea Constituțională a menționat că 

probele sau informaţiile care justifică 

aplicarea arestului sunt cuprinse în actele 

procedurale care însoţesc demersul 

procurorului, şi ele trebuie depuse la 

dosar, cu acces pentru parte, chiar și cu 

riscul dezvăluirii unor aspecte pe care 

procurorul le dorea încă secrete
26

.

Cu referire la procedura de examinare 

a plângerilor de către judecătorul de 

instrucție, Curtea Constituțională observă 

că, potrivit tezei III din articolul 313 alin. 

(4) din Codul de procedură penală,

procurorul este obligat să prezinte în

24 A se vedea: Hotărârile CtEDO Ţurcan şi Ţurcan 

c. Moldovei 23.10.2007 (par. 55-64) şi Muşuc c.

Moldovei 06.10.2007 (par. 49-56).
25 HCC nr. 40 din 21.12.2017 privind excepţia de

neconstituţionalitate a articolelor 232 alin. (2) și

308 alin. (4) din Codul de procedură penală al

Republicii Moldova (termenul depunerii 

demersului privind prelungirea arestului) 

(Sesizarea nr. 168g/2017 (pct. 60). 
26 DCC nr.1 din 19.01.2017 de inadmisibilitate a 

sesizării nr. 2g/2017 privind excepția de 

neconstituționalitate a prevederilor art. 308 alin. 

(1) şi alin. (2) din Codul de procedură penală

(aplicarea arestului preventiv) (pct. 21).

instanță materialele corespunzătoare. 

Astfel, dreptul la apărare și la un proces 

echitabil este asigurat, deoarece garanțiile 

referitoare la un proces echitabil implică 

și dreptul participanților la proces de a 

lua cunoștință de orice înscris sau probă 

prezentată instanței și să îl dezbată
27

. 

Art. 6 paragraf 1 CEDO impune ca 

autoritățile de urmărire penală să dezvăluie 

apărării toate probele materiale aflate în 

posesia lor împotriva acuzatului
28

.

CtEDO a statuat, în cauza Beraru c. 

Romîniei, că „înlesnirile” care trebuie 

asigurate oricărui acuzat în contextul art. 6 

paragraf 3 lit. b) din Convenţie includ 

posibilitatea de a fi informat, pentru 

pregătirea apărării sale, despre rezultatul 

cercetărilor efectuate pe parcursul 

procesului
29

.

CtEDO a reţinut că avocaţii 

reclamantului nu au putut obţine acces 

direct la dosarul cauzei decât într-un stadiu 

târziu; iniţial, nu li s-a furnizat nicio copie 

a rechizitoriului. Mai mult, aceştia nu au 

putut obţine o copie a transcrierilor 

interceptărilor telefonice sau o copie 

înregistrată a convorbirilor telefonice 

interceptate folosite ca probe în dosar. 

27 DCC nr. 55 din 02.06.2020 de inadmisibilitate a 

sesizării nr. 17g/2020 privind excepția de 

neconstituționalitate a prevederilor alin. (4) din 

articolul 313 din Codul de procedură penală (pct. 

20). 
28 Hotărârea CtEDO Rowe și Davis c. Regatului Unit 

din 16.02.200 (par. 60). Disponibilă: 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58496 

(accesat 21.11.2020). 
29 Curtea reaminteşte că a constatat deja că accesul 

nerestricţionat la dosarul cauzei şi folosirea 

nerestricţionată a notiţelor, inclusiv, după caz, 

posibilitatea de a obţine copii ale documentelor 

relevante, constituie garanţii importante ale 

procesului echitabil. Neasigurarea acestui tip de 

acces a reprezentat, în motivarea Curţii, unul 

dintre factorii care au determinat constatarea 

încălcării principiului egalităţii armelor (a se 

vedea Matyjek c. Poloniei, nr. 38184/03, pct. 59 şi 

63, CEDO 2007-V, şi Luboch c. Poloniei, nr. 

37469/05, pct. 64 şi 68, 15 ianuarie 2008). Ho. 

CtEDO Beraru c. României din 18.03.2014, (par. 

69, 70).  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-176203 

(accesat 21.11.2020). 
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CtEDO concluzionează, în speță, că 

procesul în litigiu, în ansamblu, nu a 

respectat cerinţele unui proces echitabil, că 

niciuna dintre neregularităţile constatate în 

faza de urmărire penală şi cea de judecată 

în primă instanţă nu a fost remediată de 

instanțele ierarhic superioare
30

.

A lua cunoștință de materialele 

dosarului este un drept pentru părți, cu 

excepția apărătorului, care este și obligat 

să studieze piesele dosarului. În 

conformitate cu prevederile art. 68 alin. (1) 

pct. 10) CPP, la solicitarea apărătorului va 

fi oferită posibilitatea de a face copii ale 

actelor din dosar, inclusiv ale informațiilor 

în format digital. 

Pentru a facilita activitatea apărării, 

inculpatul nu poate fi împiedicat să obţină 

o copie a documentelor relevante din

dosar, nici să ia notiţe sau să le utilizeze

(Hotărârile CtEDO: Rasmussen c.

Poloniei, par. 48-49;
31

 Moiseyev c. Rusiei,

par. 213-218;
32

 Matyjek c. Poloniei, par.

59;
33

 Seleznev c. Rusiei, par. 64-69
34

).

Materialele urmăririi penale se aduc la 

cunoştinţă învinuitului arestat în prezenţa 

apărătorului lui, iar la cererea învinuitului 

– fiecăruia dintre ei, în mod separat.

În cauza Öcalan c. Turciei din 

12.03.2003 (par. 122), CtEDO a constatat 

că nu au fost respectate dispozițiile art. 6 

§§ 1, 2 și 3 din Convenție, din cauza

restricțiilor și a dificultăților cu care s-a

înfruntat reclamantul în ceea ce privește

asistența apărătorilor săi, acces – atât la el,

30 Hot. CtEDO Beraru c. României din 18.03.2014 

(par. 71, 82-84). 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-176203 

(accesat: 21.11.2020).  
31 Hotărârea CtEDO din 28.04.2009.  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92429 

(accesat 24.03.2021). 
32 Hotărârea CtEDO din 09.10.2008.  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-88780 

(accesat 24.03.2021). 
33 Hotărârea CtEDO din 24.04.2007.  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-80219 

(accesat 24.03.2021). 
34 Hotărârea CtEDO din 26.06.2008.  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-87237 

(accesat 24.03.2021). 

cât și la avocații săi – la dosarul cauzei, 

precum și accesul avocaților săi la întregul 

dosar de urmărire penală
35

.

Materialele urmăririi penale se prezintă 

cusute în dosar, numerotate şi înscrise în 

borderou. Numerotarea și borderoul se va 

face pentru fiecare volum,
36

 în caz că există

mai multe. La cererea părţilor, vor fi 

prezentate şi corpurile delicte, vor fi 

reproduse înregistrările audio şi video, cu 

excepţia cazurilor prevăzute în art. 110 CPP 

(modalităţi speciale de audiere a martorului 

şi protecţia lui).  

Nedivulgarea către apărare a unor 

probe materiale ce conţin elemente care 

pot să exonereze acuzatul sau să reducă 

pedeapsa acestuia poate fi considerată un 

refuz de acordare a înlesnirilor necesare 

pregătirii apărării şi, prin urmare, o 

încălcare a dreptului garantat de art. 6 § 3 

lit. d) din Convenţie. Totuşi, acuzatul 

poate fi obligat să motiveze în mod special 

cererea sa, iar instanţele naţionale pot să 

examineze temeinicia acestor motive
37

.

35 În speță, Curtea observă că avocații reclamantei 

au primit un dosar de 17000 de pagini cu 

aproximativ două săptămâni înainte de începerea 

procedurii în fața Curții de Securitate a Statului. 

Având în vedere imposibilitatea comunicării 

documentelor din dosar către clientul lor înainte 

de 2 iunie 1999 și obținerii contribuției lor la 

examinarea și evaluarea conținutului dosarului, 

din cauza limitărilor impuse numărului și duratei 

în timpul vizitelor lor, avocații reclamantului s-au 

trezit într-o situație deosebit de dificilă pentru 

pregătirea apărării. Curtea consideră că accesul 

tardiv al avocaților reclamantului la dosar, 

adăugat celorlalte dificultăți întâmpinate de 

apărare și detaliate mai sus, a îngreunat utilizarea 

drepturilor de apărare pe care art. 6 o recunoaște 

învinuitului. Prin urmare, Curtea consideră că 

faptul că reclamantul nu a avut acces adecvat la 

documentele din dosar, în afară de rechizitoriu, a 

contribuit, de asemenea, la complicarea pregătirii 

apărării sale, în sfidarea dispozițiile articolului 6 

§ 1 combinate cu cele din par. 3 b). Hotărârea

CtEDO Öcalan c. Turciei din 12.03.2003 (par.

122, 163, 167, 168).

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-65536

(accesat 24.12.2020).
36 КИСЕЕВ, Н.М. Уголовный процесс. Учебник.

Киев Изд. MONOGRAF, 2006. р.714.
37 Hotărârea CtEDO Natunen c. Finlandei,

31.03.2009, par. 43.
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În scopul asigurării păstrării secretului 

de stat, comercial sau altor informaţii 

oficiale cu accesibilitate limitată, precum 

şi în scopul asigurării protecţiei vieţii, 

integrităţii corporale şi libertăţii martorului 

şi a altor persoane, judecătorul de instrucţie, 

conform demersului procurorului, poate 

limita dreptul de a lua cunoştinţă de 

materialele sau datele privind identitatea 

acestora
38

.

Prin alte măsuri prevăzute de prezentul 

cod, în sensul art. 302 pct. 4) CPP, 

înțelegem alte măsurii reglementate de 

CPP, în afară de aplicarea amenzii și a 

sechestrului,
39

 pentru care legea procesual-

penală impune în mod precis autorizarea 

de către judecătorul de instrucție – 

limitarea dreptului părților în proces de a 

lua cunoștință de materialele dosarului 

penal (art. 293 alin. (5) CPP). Demersul 

privind limitarea dreptului părților în 

proces de a lua cunoștință de materialele 

dosarului penal se examinează în condiţii 

de confidenţialitate, conform prevederilor 

art. 305 CPP. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-91981 

(accesat 24.03.2021). 
38 Este adevărat că art. 6 nu impune în mod explicit 

să fie luate în considerare interesele martorilor în 

general și pe cele ale victimelor chemate să 

depună mărturie în special. Cu toate acestea, 

viața, libertatea sau securitatea persoanei lor pot 

fi puse în joc, la fel ca și interesele care intră în 

general în sfera articolului 8 (art. 8) al 

Convenției. Astfel de interese ale martorilor și ale 

victimelor sunt, în principiu, protejate de alte 

dispoziții de fond ale Convenției, care implică 

faptul că statele contractante ar trebui să își 

organizeze procedurile penale în așa fel încât 

aceste interese să nu fie periclitate în mod 

nejustificat. În acest context, principiile procesului 

echitabil impun, de asemenea, ca, în cazurile 

adecvate, interesele apărării să fie echilibrate cu 

cele ale martorilor sau ale victimelor chemate să 

depună mărturie. Hotărârea CtEDO Doorson c. 

Olandei din 26. 03.1996 (par.70).  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-57972 

(accesat 21.11.2020). A se vedea în acest sens și 

HP CSJ nr.37 din 22.11.2004 Cu privire la practica 

aplicării legislaţiei în cauzele despre traficul de 

fiinţe umane şi traficul de copii  (pct. 17). 
39 Deoarece sunt prevăzute în art. 302 pct. 2) și 

respectiv 3) CPP, în mod expres. 

Directiva nr. 2012/13/UE stabilește la 

art. 7 alin. (4) că accesul la anumite 

materiale poate fi refuzat, în cazul în care 

astfel de acces ar putea conduce la 

periclitarea gravă a vieții sau a 

drepturilor fundamentale ale unei alte 

persoane sau dacă refuzul este strict 

necesar pentru apărarea unui interes 

public important, ca de exemplu în 

cazurile în care accesul poate prejudicia o 

anchetă în curs sau poate afecta grav 

securitatea internă a statului membru în 

care se desfășoară procedurile penale
40

.

Dreptul la divulgarea probelor 

relevante nu este un drept absolut. Pentru a 

se asigura că acuzatul are parte de un 

proces echitabil, orice dificultăți cauzate 

apărării printr-o limitare a drepturilor sale 

trebuie să fie suficient contrabalansate de 

procedurile urmate de autoritățile judiciare 

în etapele ulterioare ale procesului
41

.

În unele cazuri, poate fi necesar să nu 

fie divulgate anumite probe apărării pentru 

a păstra drepturile fundamentale ale altei 

persoane sau pentru a proteja un interes 

public important. Cu toate acestea, numai 

astfel de măsuri care restricționează 

drepturile la apărare, care sunt strict 

necesare, sunt permise în temeiul articolului 

6 paragraf 1 (a se vedea Hotărârea CtEDO 

Van Mechelen și alții c. Olandei din 

23.04.1997, par. 54, 58)
42

.

40 DCC nr.107 din 07.11.2017 de inadmisibilitate a 

sesizării nr. 135g/2017 privind excepția de 

neconstituționalitate a unor prevederi din articolul 

68 alin. (1) și (2) și articolul 293 alin. (1) din 

Codul de procedură penală (accesul la materialele 

urmăririi penale) (pct. 25).  
41 Hotărârea CtEDO Rowe și Davis c. Regatului 

Unit din 16.02.200 (par. 61).  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58496 

(accesat 21.03.2021). 
42 Cu toate acestea, dacă se păstrează anonimatul 

martorilor în cadrul urmăririi penală, apărarea se 

va confrunta cu dificultăți pe care procedurile 

penale nu ar trebui să le implice în mod normal. 

În consecință, Curtea a recunoscut că în astfel de 

cazuri art. 6 alin. 1 luat împreună cu art. 6 alin. 3 

(d) din Convenție (art. 6-1 + 6-3-d) impune ca

dificultățile cu care s-a confruntat apărarea să fie

suficient contrabalansată de procedurile urmate

de autoritățile judiciare. (par.54). Hotărârea
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Accesul victimei și părții vătămate la 

materialele dosarului 

Analiza prevederilor art. 291 și 293 

CPP permite a constata că prezentarea 

materialelor dosarului de urmărire se face 

în condiții egale atât pentru partea 

vătămată, cât și pentru învinuit. Acest 

drept este, în principiu, asigurat nu numai 

pentru etapa premergătoare trimiterii 

dosarului în judecată cu rechizitoriu, dar și 

în cazurile în care procurorul decide 

scoaterea de sub urmărire penală, încetarea 

urmăririi penale sau clasarea procesului 

penal. Această deducție este conformă cu 

jurisprudența CtEDO în materie
43

.

Fără ca victima și reprezentantul 

acesteia să aibă acces la materialele cauzei 

penale și să fie informată în mod 

corespunzător cu privire la desfășurarea 

anchetei, ei nu pot contesta ceva concret în 

fața unei instanțe
44

.

CtEDO Van Mechelen și alții c. Olandei din 

23.04.1997.  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-58030 

(accesat 22.03.2021). 
43 Observând că dosarul de urmărire pe baza căruia 

parchetul a pronunţat neurmăririle din 22 iunie şi 

4 decembrie 2000 cuprindea mai multe volume în 

care figurau mai ales documente furnizate de 

BCIT, precum şi depoziţii ale martorilor, Curtea 

apreciază că reclamanta şi avocatul acesteia nu 

au fost în măsură să aibă acces la actele de la 

dosarul în cauză, cu excepţia raportului de 

expertiză contabilă şi a celor pe care le 

depuseseră ei înşişi. Dat fiind ansamblul 

circumstanţelor speţei, Curtea consideră că 

restricţiile aduse de-a lungul procedurii în accesul 

reclamantei, care era asistată de un avocat, la 

actele depuse la dosarul urmăririi de învinuiţi sau 

adunate de ministerul public au viciat cu 

inechitate procedura plângerii penale cu 

constituire de parte civilă înaintată de reclamantă. 

Hotărârea CtEDO Forum Maritime s.a. c. 

Romaniei din 04.10.2007 (par. 131, 137). 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-123075 

(accesat 25.03.2021). 
44 Hotărârile CtEDO: Khachukayev c. Rusia din 

23.04.2009 (par.136).  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-92369 (accesat 

17.02.2021). Khasuyeva c. Rusia din 11.06.2009 

(par.126). http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

157574 (accesat: 17.02.2021). Dzhabrailovy c. 

Rusia, din 20.05.2010 (par.84).  

Există obligația din oficiu a organului 

de urmărire penală de a informa periodic 

victima despre derularea urmăririi penale. 

Acest drept este menționat expres și în 

Directiva 2012/29/UE (art. 6 alin. 2 lit. b)) 

și este parte a celor 28 de țări membre ale 

Uniunii Europene.  

În Recomandarea nr. (85) 11 a 

Comitetului de Miniştri al Consiliului 

Europei cu privire la poziţia victimei în 

cadrul dreptului penal şi procedurii penale, 

adoptată la 28.06.1985, se subliniază că 

funcţia de bază a justiţiei penale trebuie să 

fie soluţionarea cererilor victimelor şi 

apărarea intereselor acestora, victima 

trebuie să dispună de dreptul de a cere 

organelor competente reexaminarea 

deciziei privind neurmărirea penală. 

Legislația Republicii Moldova 

prevede dreptul victimei (în sensul larg al 

acestei noțiuni)
45

 unei infracțiuni de a

participa la urmărirea penală și în instanța 

de judecată și să prezinte probe care 

dovedesc vinovăția făptuitorului.  

După sesizarea prin plângere a 

organului de urmărire penală, victima este 

în drept să ia cunoștință de materialele 

dosarului care au fost avute în vedere la 

adoptarea deciziei de a refuza începerea 

urmăririi penale,
46

 constituind o garanție

reală și importantă întru asigurarea drep-

tului de a avea acces liber la justiție, 

prevăzut de art. 20 din Constituție. 

Victima este în drept a cere recuzarea 

persoanei care efectuează urmărire penală, 

poate face obiecții împotriva acțiunilor 

organului de urmărire penală și să le 

conteste, și chiar să ceară respectarea 

termenului rezonabil de efectuare a urmăririi 

penale. Cu toate acestea, Codul de procedură 

penală nu prevede un drept esențial pentru 

victimă de a avea acces la materialele 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157591 

(accesat 17.02.2021). Akhmatkhanovy c. Rusia din 

22.07.2010 (par.132). 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-157595 

(accesat 17.02.2021). 
45 Avem în vedere victima, partea vătămată, partea 

civilă, reprezentanții lor și succesorul procedural. 
46 A se vedea prevederile art. 258 alin. (30 pct. 9) CPP. 
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urmăririi penale atât timp cât urmărirea 

penală este pendinte (cu excepția 

materialelor întocmite cu participarea sa). 

În raport cu partea vătămată, normele 

procesual-penale în vigoare prevăd că 

urmărirea penală este la fel de confidențială 

ca în cazul bănuitului sau învinuitului.  

De altfel, o investigație nu poate fi 

considerată „efectivă”, atât timp cât victima 

sau rudele sale apropiate nu sunt implicate 

în desfășurarea urmăririi penale în măsura 

necesară protejării intereselor sale legitime. 

Prin urmare, considerăm că asigurarea 

participării efective a părții vătămate la 

urmărirea penală reprezintă un element al 

aspectului procedural al dreptului de a nu fi 

supus relelor tratamente, o obligație care le 

revine autorităților Republicii Moldova din 

perspectiva art. 20 și 24 alin. (2) din 

Constituție. 

În cauza D. c. Moldovei (Hotărârea 

CtEDO 08.12.2020, par. 61),
47

Curtea 

consideră că neimplicarea reclamantei prin 

informarea acesteia cu privire la deciziile 

importante adoptate, pe lângă alte deficien-

țe ale anchetei, îi permite să concluzioneze 

că în prezenta cauză a avut loc și o 

încălcare a aspectului procedural al art. 3 

CEDO. 

Astfel, informațiile deținute de către 

partea vătămată și, în particular, cele 

referitoare la anumite circumstanțe ale 

comiterii faptei infracționale, plasează 

acest subiect procesual într-o poziție care îi 

permite să evalueze acțiunile și omisiunile 

organului de urmărire penală din 

perspectiva unui actor prezent la locul 

comiterii infracțiunii. În lipsa accesului la 

materialele cauzei penale, reacția părții 

vătămate și a reprezentantului acesteia la 

acțiunile și omisiunile organului de 

urmărire penală poate fi întârziată, iar 

posibilitatea de a le contesta în fața 

procurorului ierarhic superior sau în fața 

47 Hotărârea CtEDO 08.12.2020, par. 61.  

http://agent.gov.md/wp-

content/uploads/2021/03/D.-v.-MDA-ROM.pdf 

(accesat 17.03.2021). 

judecătorului de instrucție se poate dovedi 

lipsită de efectivitate
48

.

Admitem faptul că restricționarea 

accesului la materialele cauzei penale până 

la terminarea urmăririi penale poate urmări 

realizarea scopului legitim al păstrării 

confidențialității urmăririi penale. Restric-

țiile privind accesul la materialele cauzei 

penale în etapa începerii urmăririi penale și 

pe durata acesteia pot fi justificate, între 

altele, de necesitatea păstrării confiden-

țialității datelor deținute de către autorități 

și a protejării drepturilor altor persoane.  

Cu toate acestea, ar trebui să se 

realizeze un echilibru corect între interesele 

menționate mai sus, pe de o parte, și 

dreptul victimei de a participa efectiv la 

procedură, pe de altă parte (Oleksiy 

Mykhaylovych Zakharkin v. Ucraina, 24 

iunie 2010, § 72).
49

Oportunitatea acestui echilibru a fost 

constatată în baza Hotărârii Curții 

Constituționale a Republicii Moldova nr. 

31 din 29.11.2018 privind excepţia de 

neconstituţionalitate a unor prevederi din 

Codul penal și din Codul de procedură 

penală (accesul părții vătămate și al 

reprezentantului acesteia la materialele 

urmăririi penale). Astfel, Curtea Consti-

tuțională a declarat constituționale textul 

„din momentul încheierii urmăririi penale” 

de la articolul 60 alin. (1) pct. 7) și textul 

„din momentul terminării urmăririi penale” 

de la articolul 80 alin. (1) pct. 8) din Codul 

de procedură penală al Republicii 

Moldova, adoptat prin Legea nr. 122 din 

14.03.2003, în măsura în care acestea nu se 

aplică victimelor torturii și reprezentanților 

acestora, care trebuie să aibă acces la toate 

materialele cauzei penale pe durata 

urmăririi penale, cu excepția cazului când 

accesul în discuție poate fi restricționat de 

către procuror, printr-o ordonanță 

48 HCC nr. 31 din 29.11.2018 privind excepţia de 

neconstituţionalitate a unor prevederi din Codul 

penal și din Codul de procedură penală (accesul 

părții vătămate și al reprezentantului acesteia la 

materialele urmăririi penale) (pct. 59). 
49 HCC nr. 31 din 29.11.2018 (pct. 49). 
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motivată, dacă sunt întrunite cumulativ 

următoarele condiții: 

- restricția este stabilită pentru o

perioadă de timp rezonabilă;

- restricția se referă doar la anumite acte

procedurale;

- există riscul ca accesul deplin la

materialele cauzei penale să preju-

dicieze desfășurarea urmăririi penale.

În motivarea acestei hotărâri s-a

invocat jurisprudența CtEDO în materia 

care a criticat omisiunile autorităților de a 

aduce la cunoștință victimelor torturii 

materialele urmăririi penale înainte de 

finalizarea acestei faze procesuale. 

De asemenea, în textul Hotărârii Curții 

Constituționale a Republicii Moldova nr. 

31 din 29.11.2018 s-a reiterat standardul 

de acces la materialele dosarului penal al 

rudelor apropiate ale persoanelor decedate: 

Curtea menționează că, în cazul în 

care legislatorul va interveni cu modificări 

în acest domeniu, este necesar ca acesta să 

aibă în vedere semnificația standardului 

„participării efective la anchetă”, așa cum 

dă de înțeles Curtea Europeană în 

jurisprudența sa referitoare la articolele 2 

și 3 din Convenție, privite sub aspect 

procedural (par. 71). 

Este important, întru a asigura justa 

aplicare a standardelor europene în cadrul 

prevederilor legislației naționale, de statuat 

că victime ale torturii sunt și persoanele 

care au fost supuse violențelor fizice din 

partea terților (a se vedea hotărârile 

CtEDO Ay c. Turcia, 22.03.2005, par. 60
50

,

MC c. Bulgariei, 04.12.2003, par. 151,
51

Biser Kostov c. Bulgariei, 10.01.2012
52

),

inclusiv victimele violurilor (a se vedea: 

hotărârile CtEDO I.G. c. Moldovei din 

50 Hotărârea CtEDO Ay c. Turcia,  22.03.2005, par. 

60. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-68571

(accesat 18.02.2021).
51 Hotărârea CtEDO MC c. Bulgariei,  04.12.2003,

par. 151. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

61521 (accesat 18.02.2021).
52 Hotărârea CtEDO Biser Kostov c. Bulgariei,

10.01.2012. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

108423 (accesat 18.02.2021).

15.05.2012
53

; I.P. c. Moldovei din

28.04.2015
54

 și mai recent I.E. c. Moldovei

din 26.05 2020
55

).

Standardele minime de eficacitate 

stabilite de jurisprudența Curții includ 

cerințele conform cărora ancheta trebuie să 

fie independentă, imparțială și supusă 

controlului public și că autoritățile 

competente trebuie să acționeze cu diligență 

și promptitudine exemplară (Hotărârea 

CtEDO Menesheva c. Rusiei din 

09.03.2006, par. 67
56

).

Nu mai puțin important este în acest 

context și faptul că, în special în pct. 72 al 

Hotărârii Curții Constituționale a 

Republicii Moldova nr. 31 din 29.11.2018, 

s-au invocat hotărârile CtEDO – Beker c.

Turcia, 24. 03. 2009, par. 49;
57

 Mezhiyeva

c. Rusia, 16. 04. 2015, par. 74 75;
58

Huseynova c. Azerbaidjan din

13.04.2017
59

 și Enukidze și Girgvliani c.

Georgia din 26.04.2011, par. 250,
60

 în care

de fapt se constată neîndeplinirea

obligațiilor pozitive ce derivă din art. 2

CEDO, fiind criticată inter alia abordarea

autorităților de a nu acorda acces la

53 Hotărârea CtEDO I.G. c. Moldovei din 

15.05.2012. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

110904 ( accesat 18.02.2021). 
54 Hotărârea CtEDO I.P. c. Moldovei din 28.04.2015. 

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-154152 

(accesat 18.02.2021). 
55 Hotărârea CtEDO I.E. c. Moldovei din 26.05 

2020. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-202526 

(accesat 18.02.2021). 
56 Hotărârea CtEDO Menesheva c. Rusiei din 

09.03.2006, par. 67.  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-72700 

(accesat 18.02.2021). 
57 Hotărârea CtEDO Beker c. Turcia, 24. 03. 2009, 

par. 49. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

194824 (accesat 18.02.2021). 
58 Hotărârea CtEDO Mezhiyeva c. Rusia, 16. 04. 

2015, par. 74 75.  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-153801 

(accesat 18.02.2021). 
59 Hotărârea CtEDO Huseynova c. Azerbaidjan din 

13.04.2017. http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

172661 (accesat 18.02.2021). 
60 Hotărârea CtEDO Enukidze și Girgvliani c. 

Georgia din 26.04.2011, par. 250.  

http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-104636 

(accesat 18.02.2021). 
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mterialele dosarului penal al rudelor 

persoanelor decedate. 

În hotărârile CtEDO c. Moldovei - 

Iorga (23.03.2010)
61

 şi Anuşca

(18.05.2010),
62

 s-a constatat că victima nu

a fost implicată suficient în procesul de 

investigare. Astfel, organul de urmărire 

penală nu a recunoscut părinţilor 

defunctului vreun statut procesual. Fără 

acesta, ei nu aveau drepturi în cadrul 

procedurilor penale. În cauzele respective, 

reclamanţii nu au fost informaţi despre 

derularea urmăririi penale, iar în cauza 

Anuşca, informarea despre încetarea 

urmăririi penale a fost făcută cu întârziere 

de o lună. Pe de altă parte, în cauza Iorga, 

plângerea împotriva ordonanţei de clasare 

a urmăririi penale a fost examinată de către 

judecătorul de instrucție în lipsa 

reclamantului. 

Totuși, în dispozitivul Hotărârii Curții 

Constituționale a Republicii Moldova nr. 

31 din 29.11.2018, prin care se instituie 

reglementări provizorii de procedură 

penală, nu se acordă garanții similare 

succesorilor procedurali ai persoanelor 

decedate, în cadrul investigațiilor penale, 

prin prisma respectării obligațiilor pozitive 

de maniera în care o face pentru victimele 

torturii. 

Concluzii 

Trebuie să facem delimitare între lipsa 

de publicitate și caracterul parțial 

confidențial al urmăririi penale. În primul 

caz, se are în vedere lipsa de acces la 

materialele cauzei a publicului larg, iar în 

al doilea – restricționarea parțială a 

accesului părților și într-o măsură mai 

mare a altor participanți ai procesului la 

actele dosarului. Însă, în ambele cazuri, 

trebuie să ținem cont că drepturile 

protejate trebuie să fie balansate cu 

interesele legale ale părților în proces.  

61 Hotărârea CtEDO c. Moldovei - Iorga 

(23.03.2010). http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

97883 (accesat 19.02.2021). 
62 Hotărârea CtEDO c. Moldovei - Anuşca 

(18.05.2010). http://hudoc.echr.coe.int/eng?i=001-

98517 (accesat 19.02.2021). 

La nivelul cadrului normativ actual, 

această proporționalitate este asigurată. Ar 

trebui să fie un obiectiv imediat al 

autorităţilor responsabile ce derivă din 

jurisprudența CtEDO, jurisprudența Curții 

Constituționale – asigurarea unui echilibru 

just între dreptul la liberă exprimare și cel 

de primire a informațiilor, pe de o parte, și 

dreptul la un proces echitabil, pe de altă 

parte. 

Nu există raționamente care ar fi 

justificate de standardele anchetei eficiente 

ce derivă din jurisprudența CtEDO, care ar 

permite a discrimina procesual la nivelul 

legislației naționale succesorii procedurali 

ai persoanelor decedate, în raport cu 

victimele torturii. Succesorii procedurali ai 

persoanelor decedate trebuie să beneficieze 

de aceleași garanții procesuale pe care le-a 

reiterat Curtea Constituțională în virtutea 

obligațiilor pozitive ce rezultă din art. 2 și 

art. 3 CtEDO, dar le-a instituit numai 

pentru victimele torturii. 

Atât standardele europene, cât și cele 

naționale asigură garanții diferite pentru 

reprezentanții părții acuzării și cei care 

reprezintă partea apărării privind accesul la 

dosarul penal, atunci când urmărirea 

penală este pendinte, având conotații 

specifice pentru fiecare din aceste două 

părți cu interese și poziții contradictorii. În 

primul caz, acestea izvorăsc din prevederile 

art. 2 CEDO și art. 20, 24 ale Constituției 

Republicii Moldova, iar în al doilea – din 

prevederile art. 6 par. 3 CEDO și art. 26 al 

Constituției Republicii Moldova. 

Considerăm că caracterul contra-

dictoriu al urmăririi penale poate fi admis 

până la limita în care nu este limitată 

realizarea obiectivelor urmăririi penale și 

în măsura în care este asigurată respectarea 

drepturilor concurente ale părților în 

proces. 
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