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Prefață

Paradigma mediului contemporan de securitate internațională, pe par-
cursul ultimului deceniu, a devenit una transformată în așa fel, încât a 
impus în dezbateri mai multe puncte de vedere privind viitorul ordinii 
internaționale, a sistemului internațional de securitate colectivă, pre-
cum și a modalității de asigurare a securității naționale de către statele 
naționale. În cadrul procesului de globalizare mondială, arealul european 
și Republica Moldova nu sunt excepții. Regretabil, viziunea strategică a 
anilor ’90 privind dezvoltarea și consolidarea unui spațiu internațional 
stabil de securitate colectivă internațională, de la Vancouver până la Vla-
divostok, pe principul securității cooperative, nu a fost posibil să fie im-
plementat.

În cadrul mediului internațional de astăzi, multitudinea evenimentelor 
de tip criza din Siria și din bazinul Mării Mediterane, anexarea Crimeii și 
conflictul militar în estul Ucrainei, cu efectele tensiunilor militare ridica-
te în bazinul Mării Negre, conflictul militar recent dintre Azerbaidjan și 
Armenia, în regiunea Karabahul de Munte, lansarea unor noi strategii de 
tip hibrid, pentru destabilizarea statelor naționale cu metode asimetrice 
ale tehnologiilor informaționale și evoluția pandemiei COVID-19, impun 
statele naționale și organizațiile internaționale ale securității colective să 
reevalueze și să dezvolte strategii preventive și măsuri de contracarare 
noi pentru a răspunde provocărilor apărute. Astfel, sporirea rezilienței și 
consolidarea unei comunități naționale în cadrul statului, pe baza unor 
valori, principii și identități comune, precum și amplificarea factorului 
multilateral al organizațiilor internaționale ale securității colective, pe 
principul solidarității comunitare, devin imperative importante în con-
fruntarea provocărilor noi.

În acest context, studiul de față pune accent pe abilitatea statului de 
a formula strategii și căi pentru a dezvolta și menține strategia de tip 
Reziliență, care trebuie să demonstreze nu numai abilitatea guvernării 
de a contracara noile tipuri de amenințări și provocări, dar și capacita-
tea națiunii de a fi conștientă și pregătită pentru a face față provocărilor 
noi. Ultima, implica dezvoltarea ”culturii de securitate”, care are la bază 
principiul ”securității incluzive” prin reacții proactive și prin reduce-
rea la maximum a vulnerabilităților, care pot fi exploatate de unii actori 
neprietenoși. Pandemia COVID-19 și atacurile tehnologice prin sursele 
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mass-media ale unui stat democratic deschis și spațiul cibernetic accesi-
bil, clar au demonstrat un șir de vulnerabilități tehnice și ideologice, care 
reprezintă o zona fertilă pentru astfel de amenințări și provocări.

În altă perspectivă, studiul abordează subiectul amenințărilor și 
riscurilor eminente atât la adresa securității internaționale, cât și la 
adresa securității Republicii Moldova. Evident că întrebarea retori-
că și tradițională, în ce măsura o categorie politico-juridică a relațiilor 
internaționale – neutralitatea Republicii Moldova - este una funcțională 
sau nu pentru asigurarea efectivă a securității militare a statului nostru, 
este tot mai mult dezbătută de către experți și mediul academic. Reco-
mandările formulate în studiul de față, se axează și pe viabilitatea unor 
opțiuni alternative, cum ar fi securitatea colectivă, apărarea colectivă, 
securitatea cooperativă, un parteneriat strategic bilateral de apărare mu-
tuală sau aprofundarea parteneriatelor existente cu NATO și UE.

Un lucru evident în analiza opțiunilor multidimensionale și multilate-
rale, în complexitatea circumstanțelor mediului securității internaționale, 
care produce efecte asupra statelor naționale, este punctul vital privind 
fortificarea capacităților comunicării strategice naționale – StratCom. 
Schimbarea paradigmei informaționale, fiind consecința efectelor 
evoluției post-modernismului de astăzi, și apelarea mai multor actori la 
metodele hibride de lupte asimetrice, impune statele naționale să spo-
rească abilitatea apărării spațiului informațional, identitar și educațional, 
inclusiv cel cibernetic, pentru a reduce efectele războiului hibrid.

În întregime, studiul actual invită mediul politic, academic și de experți 
la dezbateri conceptual-teoretice, pe subiectele vitale ale opțiunilor asi-
gurării securității naționale a Republicii Moldova, abordând practic mai 
multe viziuni persistente, care au scopul să sporească securitatea statului 
în epoca post-modernă. Astfel, acest studiu prezintă recomandări privind 
dezvoltarea culturii de securitate, a culturii și viziunilor strategice ampli-
ficate de o comunicare strategică, care, integral, contribuie la atingerea 
scopului important privind formularea strategiilor preventive și măsuri-
lor pro-active de contracarare a amenințărilor, care vor permite adapta-
rea rapidă a statului și a societății în caz de necesitate.

Valeriu MIJA,
Doctor în științe politice,

Secretar de stat, Ministerul Apărării al Republicii Moldova
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REZILIENȚA DIN PERSPECTIVA SECURITĂȚII:
ASPECTE TEORETICE ȘI PRACTICE 

УСТОЙЧИВОСТЬ БЕЗОПАСНОСТИ:
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

RESILIENCE FROM THE SECURITY PERSPECTIVE: 
THEORETICAL AND PRACTICAL ASPECTS

Dr. Natalia ALBU1

Summary
Lately, the notion of resilience has become a buzzword for various areas of 

activity. Different stakeholders such as states, communities, groups of interest, 
civil society, international organisations, etc. interpret resilience in a broad spec-
trum of contexts, thus generating debates on what resilience is and how it can 
be used. Moreover, the degree of understanding of this concept is contextual 
and differs from one field to another. Thus, experts borrowed the term resilience 
from psychology to define a person’s capacity to adapt rapidly, through lear-
ning and with less stress, to a tragedy, problem, or failure. Then, the concept 
migrated from ecology and engineering to disaster research – an interdisciplina-
ry domain that implies the contribution of engineers and scientists to the social 
sphere. Therefore, the focus was put on resilience from the perspective of human 
communities, including from the point of view of the infrastructure systems al-
lowing these to function. Thus, the approach to resilience from the viewpoint of 
a system’s functionality is relevant to security studies as well.

This article analyses resilience from the point of view of systems’ capacity 
(-) to face /stand up to the challenges of the outside world (resistance/persistence 
of systems’ functionality – close attention shall be paid to critical infrastructure 
elements); (-) to adapt to the growing changes of a system or of an evolving si-
tuation related to the security environment; (-) to change or transform, meaning, 
to become stronger when new security challenges emerge.        

Although it is impossible sometimes to understand the real essence of re-
silience, still, based on the multidimensional matrix of resilience that we will 

1 Cercetător științific coordonator, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociolo-
gice, Ministerul Educației și   Cercetării, conferențiară universitară în cadrul Academiei 
Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”.
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tackle in the article, one way to clarify the situation is to examine the following 
four core aspects: (1) clear identification of who shall be resilient; (2) who shall 
be the initiator of a resilience process or who shall contribute to building the 
capacity of resilience; (3) clear identification of the means used and (4) promo-
tion of positive implications of these means to increase the reliability of adopted 
measures (the protection measures undertaken during COVID-19 pandemic, in 
particular concerning mass vaccination,  are often unaccepted by the population, 
thus, some states provide incentives to promote vaccination, etc.). 

An essential aspect discussed in the article is that the topic of resilience be-
comes more actual in terms of construing a national consensus regarding the 
means to ensure national security. Based on global challenges and a country’s 
level of development, the states elaborate a new generation of national security 
strategies within their security policy. These new strategies approach internal and 
external security concerns ensuing from human behaviour and natural factors. 
Consequently, security decisions are adopted from an adaptive and emergent 
perspective (see The Netherlands, the United Kingdom), demanding the effort of 
the entire government and, increasingly, of the whole society. Such an approach 
contributes to resilience in face of the influence of external factors, in particular, 
of foreign powers, which shifted from the perspective of economic and energy 
influence to successfully using both a new and an old perspective, such as the 
spread of fake news and disinformation as a means of information warfare that is 
one of the hybrid threats. However, resilience shall not be considered an alterna-
tive to national security. On the contrary, it is an innovative way of ensuring it.

Having examined the use of resilience by international organisations, as part 
of their security agenda and as part of policymaking, we have revealed the fol-
lowing trends. The UN approach to resilience focuses on risk mitigation and 
disaster management and aims to provide an analytical framework of indicators 
to measure sustainability in this context. The OECD highlights the need for coo-
peration between various communities in relation to risk management under the 
development strategies. The European Union Global Strategy defines resilience 
as the capacity of states and societies to be reformed, thus being resilient and 
recovering after internal and external crises. 

As regards NATO’s perspective on resilience in defence and security, it evol-
ves towards the inclusion of a multidimensional set of vulnerabilities and miti-
gation strategies as part of the military and non-military response mechanisms. 
Bearing in mind the intensification of terrorist and hybrid threats, the strong 
point of NATO’s resilience agenda concerns civil preparedness. Cyber security 
is one of the areas where NATO could valorise its collective power to approach 
critical vulnerabilities of its allies and individual partners to build their resili-
ence.
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To conclude, resilience implies the cooperation of three levels – the state/
institutions, the society with civil society organisations, companies, trade uni-
ons, and the citizen. Trust in government is the fundamental prerequisite for the 
three levels to cooperate. This might be the main conclusion of a study on the 
theoretical aspects of resilience. However, in this article, we tried to highlight, 
beyond the conceptual approaches to resilience, and from a practical perspec-
tive on national security, the main aspects related to the establishment of an 
integrated national security sector based on the principles of national resilience. 
Ensuing from this, we claim that there is a direct dependence between the level 
of national security and the state’s internal resilience. Furthermore, based on the 
experience of other stakeholders, the practical dimension of the concept of resi-
lience sets some priorities for the national stability of the Republic of Moldova: 
the creation of a risk assessment system based on different levels; improvement 
of the strategic planning, crisis analysis and management; development of local 
communities’ resilience potential.

Краткое содержание
В последние несколько лет понятие устойчивости стало модным сло-

вом во многих сферах деятельности. Различные акторы - государства, 
сообщества, группы интересов, гражданское общество, международные 
организации и т. д. - интерпретирует устойчивость в широком диапазоне 
контекстов, вызывая споры о том, что такое устойчивость и как они могут 
ее использовать. Кроме того, понимание концепции устойчивости зависит 
от контекста и варьируется от одной дисциплины к другой.Таким обра-
зом, термин устойчивость был использован экспертами в области психо-
логии для определения способности человека быстро адаптироваться 
с помощью обучения и с небольшим стрессом к трагическому событию, 
проблемам или неудачам. А из экологии и инженерии терминв итоге пере-
шёл в исследования стихийных бедствий - междисциплинарную область 
с привлечением инженеров и научных работников из области социальных 
наук. Это помогло по-новому сосредоточить внимание на устойчивости с 
точки зрения человеческих сообществ, включая системы инфраструктуры, 
которые позволяют им функционировать. В этом контексте подход к устой-
чивости с точки зрения функциональности системы также актуален для 
исследований безопасности.

Таким образом, в данной статье устойчивость анализируется с точки зре-
ния способности систем: (-) противостоять вызовам внешней среды (сопро-
тивление / постоянство функциональности систем - повышенное внимание 
необходимо уделять критическим элементы инфраструктуры); (-) адапти-
роваться к изменениям в динамике развивающейся системы или ситуации, 
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например, в среде безопасности; (-) измениться или трансформироваться, 
чтобы стать сильнее, например, перед лицом новых вызовов безопасности.

В то же время, хотя иногда кажется невозможным понять истинную 
сущность устойчивости, тем не менее, исходя из многомерной матрицы 
устойчивости, представленной в этой статье, один из способов прояснить 
ситуацию зависит от четырех основных вопросов: (1) четкое определение 
того, кто должен быть устойчивый; (2) затем, кто должен быть инициа-
тором процесса устойчивости или кто должен способствовать развитию 
устойчивости; (3) четкое определение используемых средств и (4) со-
действие положительным последствиям этих средств для повышения до-
стоверности принимаемых мер (например, меры защиты, применяемые в 
контексте пандемии коронавируса COVID-19, часто не принимаются насе-
лением, особенно когда речь идет о массовой вакцинации, соответственно 
в некоторых государствах применяются определенные стимулы для про-
движения вакцинации и т. д.).

Важным вопросом, рассматриваемым в этом исследовании, является то, 
что тема устойчивости становится все более актуальной в контексте дости-
жения национального консенсуса в отношении способов обеспечения на-
циональной безопасности. Основываясь на глобальных проблемах и уров-
не развитиястраны, государства разрабатывают новое поколение стратегий 
национальной безопасности как часть своей политики безопасности. Эти 
новые стратегии направлены на решение проблем внутренней и внешней 
безопасности, возникающих в результате человеческого поведения и при-
родных факторов. Соответственно, решения по безопасности принимают-
ся с учетом адаптирующихся и возникающих перспектив (например, Ни-
дерланды, Соединенное Королевство), требуя усилий всего правительства 
и, во все большей степени, общества в целом.Такой подход способствует 
устойчивости к влиянию внешних факторов, в частности иностранных 
держав, которые используют экономическое и энергетическое влияние 
одновременно с новой и старойперспективы, такой   как распространение 
ложных новостей и дезинформации в качестве средств информационной 
войны, которая, в свою очередь, является частью гибридных угроз. Одна-
ко устойчивость не следует рассматривать как альтернативу национальной 
безопасности, а скорее, как новаторский способ ее обеспечения.

Изучение использования устойчивости в международных организациях 
как части их повестки дня в области безопасности и процесса разработки 
политики показывает следующие тенденции. Подход ООН к устойчивости в 
первую очередь сосредоточен на снижении риска и управлении стихийными 
бедствиями и направлен на обеспечение аналитической основы показателей 
для измерения устойчивости в этом контексте. Со своей стороны, ОЭСР под-
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черкивает необходимость сотрудничества между различными сообщества-
ми по вопросам управления рисками в стратегиях развития. В Глобальной 
стратегии Европейского Союза устойчивость определяется как способность 
государств и обществ к реформированию, таким образом сопротивляясь 
внутренним и внешним кризисам и восстанавливаясь после них.

Что касается точки зрения НАТО на устойчивость обороны и безопас-
ности, она развивается в сторону включения широкого и многомерного на-
бора уязвимостей и стратегий смягчения последствий, связанных со спек-
тром военных и невоенных механизмов реагирования. Сильная сторона 
повестки дня НАТО по обеспечению устойчивости заключается в обеспе-
чении готовности гражданского населения с учетом растущих террористи-
ческих и гибридных угроз. Проблемы кибербезопасности стали одной из 
областей, в которых НАТО может использовать свою коллективную мощь 
для устранения критических уязвимостей союзников и отдельных партне-
ров и для повышения их устойчивости.

Наконец, устойчивость предполагает сотрудничество трех уровней - 
государства / институтов, общества с организациями гражданского обще-
ства, компаниями, профсоюзами и, соответственно, гражданином. А фун-
даментальным условием взаимодействия трех уровней является доверие к 
власти. Это будет основной вывод исследования теоретических аспектов 
устойчивости. Однако с практической точки зрения национальной безо-
пасности в этой статье мы попытались выделить, помимо концептуальных 
подходов к устойчивости, основные аспекты формирования интегриро-
ванного сектора национальной безопасности, основанного на принципах 
национальной устойчивости. Это позволяет утверждать, что существует 
прямая зависимость уровня обеспечения национальной безопасности от 
внутренней устойчивости государства. Более того, практический аспект 
концепции устойчивости, основанный на опыте других акторов, устанав-
ливает определенные приоритеты для национальной стабильности Респу-
блики Молдова: создание многоуровневой системы оценки рисков; совер-
шенствование стратегического планирования, анализа и антикризисного 
управления; развитие потенциала устойчивости местных сообществ.

Introducere. În ultimii câțiva ani, noțiunea de reziliență a devenit 
un cuvânt la modă pentru mai multe domenii de activitate. O căutare 
a cuvântului reziliență în Google, generează mai mult de 100 milioa-
ne de rezultate, în mai puțin de o secundă: reziliența națională, centre 
de reziliență, reziliența climatică, reziliența față de dezinformare etc. 
Se pare că reziliența este aproape peste tot, încorporată în subiecte de 
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psihologie, dezvoltare urbană, securitate și multe altele. Diferiți actori 
– state, comunități, grupuri de interese, societatea civilă, organizații 
internaționale etc. – interpretează reziliența într-un spectru larg de con-
texte, alimentând mai multe dezbateri despre ce este reziliența și cum 
pot aceștia să o utilizeze sau despre provocările în dezvoltarea anumitor 
indicatori (cantitativi și calitativi), care ar permite măsurarea diferitelor 
componente ale rezilienței pe diferite niveluri din societate, dar și com-
pararea nivelului de reziliență dintre diferite state sau organizații. Prin 
urmare, este important de început o analiză academică, prin compilarea 
cunoștințelor generate despre reziliență, pentru a identifica parametrii 
de analiză a acesteia și metricii de cuantificare la nivel conceptual. 

Pe lângă urmărirea istoriei definiționale a conceptului reziliența și 
a migrației acestuia în diferite domenii, considerăm că este important 
de evidențiat relevanța acestui concept pentru securitatea națională. În 
același timp, actori nonstatali, precum NATO și Uniunea Europeană, în 
atenuarea amenințărilor la adresa securității, în special cele cu caracter 
hibrid, utilizează reziliența în discursul lor din perspectiva fortificării 
apărării țărilor membre.

Din perspectiva Republicii Moldova, capacitatea de asigurare a 
securității naționale are un impact semnificativ asupra imaginii țării, care 
este deosebit de relevantă atât în contextul statutului de neutralitate de-
clarat în Constituția țării, cât și în contextul amenințărilor globale (de 
exemplu, amenințarea răspândirii COVID-19) și amenințărilor locale 
(prezența trupelor străine pe teritoriul țării). Amenințările respective ne-
cesită o coordonare și cooperare la toate nivelurile de activități în ca-
drul sistemului de securitate națională. Plus, după cum arată consecințele 
evenimentelor recente, Republica Moldova este extrem de vulnerabilă 
din perspectiva securității energetice, fapt ce dovedește nu numai lipsa 
capacității de gestionare a sectorului respectiv, dar și lipsa interesului de 
valorificare a rezilienței ca măsură de diminuare a impactului. Reziliența 
poate fi percepută ca o alternativă la provocări, care generează crize ma-
jore și impune aplicarea unor abordări inovatoare. 

Reziliența – clarificări conceptuale. Indiferent dacă este utilizat cu 
referire la atacuri teroriste sau în discuții despre COVID-19, evoluțiile 
tehnologice sau îmbătrânirea populației, conceptul reziliență este mai 
des întâlnit în contextul unor adversități și răspunsuri la situații de 
urgență. Cu toate acestea, reziliența, în sine, înseamnă lucruri diferite 
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în contexte diferite și, astfel, sensul său este dificil de precizat. La nivel 
internațional, țările sau structurile internaționale au propriile definiții 
cu referire la reziliență, plus, deja sunt elaborate rapoarte cu indica-
tori de apreciere a nivelului de reziliență, ca urmare, recomandările 
referitoare la construirea rezilienței pot fi individuale, din perspectiva 
fiecărui actor. 

Deși, utilizarea termenului de reziliență este în vogă, totuși acesta nu este 
un concept atât de nou. De regulă, termenul respectiv este definit în diferite 
științe și profesii pentru a descrie capacitatea unui sistem de a se adapta și 
de a se recupera de adversități. Înțelegerea conceptului de reziliență este 
contextuală și variază de la o disciplină la alta. De exemplu, termenul de 
reziliență a fost preluat de experții din domeniul psihologiei pentru a defini 
capacitatea unei persoane de a se adapta rapid, prin învățare, și cu puțin 
stres unui eveniment tragic, unor probleme sau eșecuri. Această capacitate 
nu trebuie confundată cu ignoranța, indiferența sau suprimarea. De aseme-
nea, perspectiva psihologică a rezilienței evidențiază că persoanele rezili-
ente nu îşi resping emoțiile, ci le acceptă și nu le permit să preia controlul 
sau să le influențeze deciziile. 

În general, cuvântul reziliență provine de la termenul latin resilire, 
care înseamnă a ricoșa, a se întoarce. În lucrările de specialitate publi-
cate în limba română mai des este utilizată explicația echivalentului său 
englezesc resilience2. Totuși, în numeroase cazuri, în traducerea unor 
documente, de exemplu celor ale NATO și UE, în versiunea română 
a termenului resilience a fost preferat termenul consacrat rezistența. 
Acest aspect poate fi constatat, de exemplu, în cuprinsul traducerii ofi-
ciale a textului Declarației Summit-ului NATO de la Varșovia (2016), 
în care traducerea termenului resilience s-a făcut, în toate cazurile, prin 
termenul românesc rezistență3. Aceasta deoarece, în limba română, 
sensurile termenului reziliență se limitează la domeniul tehnic, pentru 
descrierea proprietății unui material de a rezista la șocuri și, respectiv, 
a mărimii care exprimă rezistența la șoc a materialelor prin absorbirea 

2 Notă: 1. capacitatea de a fi fericit, de a avea succes etc. din nou după ce s-a în-
tâmplat ceva dificil sau rău; 2. abilitatea unei substanțe de a reveni la forma obișnuită 
după ce a fost îndoită, întinsă sau presată; 3. calitatea de a putea reveni rapid la o stare 
bună anterioară după probleme. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/
resilience

3 Buța, V.; Vasile, V. Creșterea rezilienței față de amenințările hibride - definiții, 
abordări și perspective. În: Revista de Științe Militare, nr. 1/2018, p. 52. 
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unei anumite cantități de energie înainte de rupere atunci când sunt 
expuse brusc loviturii unor corpuri dure4.

În acest context terminologic, evidențiem că atât reziliența, cât și 
rezistența, pot fi utilizate în același sens, cu toate că termenul reziliența 
are o semnificație mai complexă, de exemplu, în domeniul managemen-
tului crizelor are sens și de recuperare. În general, termenul reziliență a 
fost folosit, în primul rând, de ingineri pentru a se referi la capacitatea 
materialelor de a reveni la forma lor originală. Noțiunea modernă a ter-
menului, a apărut în contextul perspectivei de rezistență a sistemelor. 
Astfel, începând cu anul 1970, principiul rezilienței a dominat în speci-
al domeniul ecologiei și a fost aplicat nenumăratelor sisteme la diferite 
scări spațiale, odată cu publicarea unei lucrări citate pe scară largă a 
ecologistului canadian C. S. Holling5. Acesta distinge două modalități 
de înțelegere a sistemului de reziliență: (-) o perspectivă inginerească, 
care presupune că un sistem are o singură stare de echilibru bine de-
finită, la care poate reveni după o întrerupere și (-) o măsură privind 
abilitatea unui ecosistem de a absorbi schimbările și de a-și continua 
existența.

De la ecologie și inginerie, conceptul a migrat, în cele din urmă, în 
domeniul cercetărilor privind situații/cazuri de dezastru – un domeniu 
interdisciplinar prin implicarea inginerilor și oamenilor de știință din 
domeniu social. Aceasta a contribuit la fundamentarea unui nou accent 
pe reziliență din perspectiva comunităților umane, inclusiv a sistemelor 
de infrastructură care le permit să funcționeze6. În acest sens, abordarea 
rezilienței din perspectiva funcționalității unui sistem este relevantă și 
pentru studiile de securitate, căci procesul de asigurare a securității pre-
supune existența unui sistem de securitate. În general, termenul sistem 
este explicat precum un complex de elemente care se influențează reci-
proc și care sunt coordonate între ele în vederea îndeplinirii unei funcții 
comune7, respectiv un sistem de securitate presupune existența unui an-

4 Dicționar Enciclopedic. Ed. A 6a. Chișinău: Cartier, 2008, p. 803.
5 Holling, C. S. Resilience and Stability of Ecological Systems. In: Annual Review of 

Ecology and Systematics, No  4, 1973, pp. 1-23.
6 A se vedea: Bruneau, M. ș.a. A Framework to Quantitatively Assessand Enhance the 

Seismic Resilience of Communities. In: Earthquake Spectra, no 19, 2003. Cutter, S. L. 
ș.a. Place-Based Model for Understanding Community Resilienceto Natural Disasters. 
In: Global Environmental Change, no18, 2008, pp. 598-606.

7 Dicționar Enciclopedic. Ed. A 6a. Chișinău: Cartier, 2008, p. 871.
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samblu de structuri, instituții și reglementări politico-juridice, care își 
asumă obligația de a proteja de pericole și amenințări. 

În acest cadru, preluând din literatura cu privire la inginerie, A. Madni 
și S. Jackson enumeră, dintr-o perspectivă euristică, o serie de factori, 
care pot contribui la reziliența funcționalității sistemelor, de exemplu: 
redundanța funcțională8, redundanța fizică, capacitatea de reorganizare, 
predictibilitatea comportamentului sistemului, evitarea complexității și 
capacitatea de a învăța sau de a se adapta9. Această enumerare evidențiază 
trei premise, care asigură funcționalitatea unui sistem din perspectiva 
rezilienței: complexitatea sistemului, autoorganizarea și adaptabilitatea. 
Plus, din perspectiva sistemelor sociale, reziliența asigură funcționalitatea 
proprietății de autoreglare a sistemului în pofida pagubelor produse de 
șocurile externe și le permite să se adapteze la noile condiții de mediu, 
și să se reorganizeze, mai devreme sau mai târziu, în sensul de a deveni 
antifragile10.

Conform lui ChristopheBéné și altor autori, reziliența reprezintă ca-
pacitatea sistemelor:

de 	 a face față/a rezista la provocările din mediul extern (rezistența/
persistența funcționalității sistemelor – o atenție crescută trebuie 
acordată elementelor de infrastructură critică);
de 	 a se adapta la schimbările în dinamică a unui sistem sau a unei 
situații în evoluție, de exemplu, din cadrul mediului de securitate;
de a se schimba sau transforma	 , în sensul de a deveni mai puterni-
ce, de exemplu, în fața noilor provocări de securitate11. 

8 Notă: Redundanța reprezintă o acțiune tehnică prin care se crește siguranța în 
funcționare a sistemului prin asigurarea în construcția sistemului a unor elemente ad-
juvante, care vor lucra preluând funcțiunile în cazul defectării elementelor de bază. 
De exemplu, în asigurarea rezilienței în contextul războiului hibrid este importantă 
redundanța în comunicare care, în legătură cu termenul informație, se referă la predic-
tibilitatea sau convenționalitatea unui mesaj. Dacă un mesaj este redundant, deci mai 
puțin informativ prin repetitivitate, atunci poate fi înțeles cu mai multă ușurință și poate 
fi accesibil unui public mai larg.

9 A se vedea: Madni, A.M.; Jackson, S. Towards a Conceptual Framework for Resili-
ence Engineering. In: Systems Journal, IEEE, no 3, 2009, pp. 181-191. 

10 Taleb, N. N. Antifragile.New York: RandomHouse, 2012, p. 17.
11 Béné, Ch.; Wood, R.; Newsham, A.; Davies, M. Resilience: New Utopia or New 

Tyranny? Reflectionabout the Potentialsand Limits of the Concept of Resilience. In: Re-
lationto Vulnerability ReductionProgrammes, Institute of Development Studies, 2012, p. 
21. https://onlinelibrary.wiley.com/ doi/epdf/10.1111/j.2040-0209.2012.00405ă
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În același timp, viteza cu care se succed schimbările la nivel regional 
și global, conștientizarea necesității de a dezvolta cele trei capacități de 
asigurare a unui anumit nivel de reziliență, depinde de trei dimensiuni: 
continuitatea, flexibilitatea și învățarea. 

Astfel, reziliența este percepută, în primul rând, ca o abilitate (o ca-
pacitate de a se schimba în fața unui stres, dar nu ca o reacție de răspuns) 
a unei persoane, unui grup, unei comunități, unei societăți sau unui stat, 
care asigură continuitatea funcțională a sistemului. În al doilea rând, fle-
xibilitatea – abilitatea de absorbției a stresului sau presiunii. Nu în ulti-
mul rând, capacitatea de învățare este un atribut esențial al sistemelor 
sociale reziliente. Lecțiile învățate reprezintă elementele care conduc la 
sedimentarea și consolidarea culturii de securitate în structurile sociale, 
de la cele specializate – cum sunt companiile private, instituțiile publice, 
organizațiile nonguvernametale – până la cele înglobante, de mari di-
mensiuni, cum sunt actorii de tip statal și suprastatal.

 Analizând literatura de specialitate, putem observa că reziliența repre-
zintă atât o caracteristică, cât și un proces al sistemelor, inclusiv cele so-
ciale, ambele atribute pot fi observate pe durata sau în urma expunerii la 
acțiuni externe cu potențial perturbator12. Altfel spus, o precondiție pentru 
existența unui comportament rezilient este apariția unei perturbări. Acest 
lucru se datorează faptului că nevoia de reziliență apare doar într-o stare în 
care echilibrul unui sistem este întrerupt. Perturbarea poate fi cauzată de 
om, de exemplu, război, teroare, violență sau poate fi cauzată de natură, de 
exemplu, cutremur, tsunami, inundații etc., atât timp cât provoacă o pertur-
bare semnificativă în viața de rutină a indivizilor sau a statelor.

O definiție comprehensivă a rezilienței se referă la capacitatea unui 
sistem (unui individ / comunități / stat) să facă față unei crize sau ur-
mărilor/consecințelor unei perturbări și să revină la nivelul anterior 
de funcționare sau chiar la un nivel îmbunătățit13. Această abordare a 
contribuit la dezvoltarea unor definiții specifice pentru douăsprezece 
subtipuri de reziliență, având la bază o matrice categorială de reziliență 
multidimensională. Matricea cuprinde două dimensiuni – conținut și ni-
vel – care cuprind mai multe categorii (a se vedea Tab. 1). Dimensiunea 
de conținut este compusă din patru domenii principale: social, economic, 

12 Frunzeti, T.; Bărbulescu, C. Reziliența națională la amenințările hibride și cultura 
de securitate. Un cadru de analiză. În: Impact Strategic, Nr. 1-2/2018, p. 20. 

13 Padan, C.; Gal, R. A Multi-dimensional Matrix for Better Definingand Conceptua-
lizing Resilience. In: Connections. The Quarterly Journal 19, no. 3, 2020, p. 36. 
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politic și de securitate/militar. Însă, acestea nu sunt singurele domenii în 
care comportamentul rezilient poate fi studiat (mediul, clima și cultura 
sunt exemple eșantionate de domenii suplimentare în care rezistența joa-
că un rol major). Cele patru domenii din tabel, oferă o perspectivă mai 
bună pentru examinarea la cele trei niveluri: individual, comunitate și 
stat. Principala rațiune a dimensiunii conținutului, este afirmația potrivit 
căreia capacitățile de reziliență necesare în aceste patru domenii nu sunt 
neapărat identice, respectiv fiecare domeniu poate să reprezinte o catego-
rie distinctă sau un subsistem de reziliență. 

Tabel 1. Matricea multidimensională a rezilienței

Conținut

Social Politic Economic Securitate

N
iv

el

In
di

vi
du

al

Sprijin social și 
stabilitatea fami-
liei; Informare 
și comunicare 
relevantă; Abor-
dare pozitivă a 
vieții; Optimism; 
Abilitatea de a 
controla emoțiile; 
Factori genetici, 
de dezvoltare și 
psihosociali ș.a.

Identificarea 
cu ierarhia su-
perioară; Pa-
triotism; Jus-
tificarea con-
flictului sau a 
consecințelor 
acestuia; 
Rolul perso-
najului prin-
cipal

Nivelul ve-
nitului conti-
nuu; 
Domeniul 
de aplicare a 
economiilor; 
Stabilitate 
ocupațională; 
Servicii de 
educație și 
sănătate

Experiența 
anterioara în 
situații simila-
re; Informație 
relevantă; 
Participarea 
opțională 
la activități 
legate de 
amenințări; 
Sprijinul fami-
liei și membri-
lor comunității

C
om

un
ita

te

Capitalul social; 
Conducere; 
Simțul de 
apartenență; 
Eficacitatea 
organizațională; 
Capacitate de 
adaptare; Resurse 
de comunicare de 
încredere.

Încredere în 
conducerea 
locală; Ideolo-
gie; Speranţă; 
Solidaritate; 
patriotism 
local; etosul 
comunității; 
Credința în 
dreptatea 
comunității

Muncă și 
angajare; Ca-
pitalul uman 
(educație, 
alimentație, 
sănătate); 
Locuințe și 
terenuri; Ca-
pitalul social; 
Relații reci-
proce infor-
male ș. a.

Pregătirea 
pentru situații 
de urgență; 
Lecții învățate; 
Nivelul de 
încredere în 
leadership-ul 
responsabil 
de sectorul 
de securita-
te; Existența 
serviciilor 
esențiale; 
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Abordare 
incluzivă a 
securității

St
at

Conducere; So-
lidaritate; Patri-
otism; 
Etosul național; 
Disponibilita-
tea de a lupta; 
Credința în 
dreptatea căii de 
dezvoltare; Opti-
mism

Încredere în 
instituțiile 
politice și 
publice; Stabi-
litate politica; 
Patriotism, in-
tegrare socială 
și optimism; 
Informații 
de încrede-
re; Lipsa 
corupției; 
Responsabi-
litatea socială 
a întreprinde-
rilor

PIB; Rezer-
vele moneta-
re naționale; 
Ratele 
inflației 
anuale; Rata 
de angajare; 
Clasamentul 
internațional 
(de ex. indi-
cele Gini); 
Politici 
naționale 
privind piața 
financiară

Conducere 
harismatică; 
Frica colectivă 
și entuzias-
mul de luptă; 
Încrederea 
în instituțiile 
legate de secu-
ritate; Patrio-
tism, optimism 
și integritatea 
socială; Pute-
rea militară; 
Percepția 
securității 
naționale 

Sursa:Padan, C.; Gal R. Op. cit., pp. 45-46.

Matricea respectivă poate fi dezvoltată la mai multe nivele, de exem-
plu, recenta pandemie COVID-19, care afectează grav toate țările de pe 
toate continentele, stabilește în mod evident un al patrulea nivel – cel 
global. Este, de asemenea, posibil de structurat acest nivel în diferite ni-
veluri intermediare sau dimensiuni, cum ar fi la nivel de familie, regional 
(sau etnic) sau organizațional. Ținând cont de această logică, reziliența 
poate avea caracter diferit în funcție de cadrul de probleme. Respec-
tiv, din perspectiva securității, în funcție de vulnerabilități, riscuri și 
amenințări, reziliența poate fi un instrument eficient în diminuarea im-
pactului pericolelor și amenințărilor la adresa securității naționale, în 
general, și la adresa componentelor sectoriale, cum ar fi securitatea ci-
bernetică, securitatea economică sau securitatea energetică, în particu-
lar, dar și într-un context mai complex al securității umane prin împuter-
nicirea individului de a face față situațiilor problematice sau catastrofice, 
generate de pericolele globale. 

De ce crește interesul pentru reziliență în sectorul de 
securitate?Actualmente, conceptul de reziliență s-a transformat într-un 
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instrument discursiv puternic în știință și politici publice din perspective 
multiple. Așa cum a fost evidențiat la nivel conceptual, de la inginerie 
la psihologie, studii de dezvoltare până la urbanism și studii de securi-
tate - au apărut nenumărate analize peste tot, încercând să înțeleagă, să 
măsoare și să cuantifice reziliența. În general, captarea esenței reale a 
rezilienței pare imposibilă, totuși reieșind din matricea multidimensio-
nală a rezilienței, o modalitate de clarificare a situației depinde de pa-
tru aspecte de bază: (1) identificarea clară cine trebuie să fie rezilient; 
(2) apoi, cine trebuie să fie inițiatorul unui proces de reziliență sau cine 
contribuie la dezvoltarea capacității de reziliență; (3) stabilirea clară a 
mijloacelor folosite, precum și (4) promovarea implicațiilor pozitive a 
acestor mijloace pentru a spori credibilitatea față de măsurile luate (de 
exemplu, măsurile de protecție aplicate în contextul pandemii de corona-
virus COVID-19, deseori, nu sunt acceptate de populație, mai ales când 
este vorba de vaccinarea în masă, respectiv unele state aplică anumite 
stimulente pentru a promova vaccinarea etc.). 

În același timp, este recunoscut faptul că reziliența presupu-
ne supraviețuirea societății, a guvernării, a principalelor atribute și ser-
vicii pentru populație în condiții de criză majoră, de evenimente disrup-
tive și situații catastrofale de urgențe civile. Formula de abordare nu este 
deloc banală și nu presupune doar o limitare a vulnerabilităților existente 
ale instituțiilor și societății sau diminuarea efectelor amenințărilor și ris-
curilor sau capacitatea normală de absorbție a impactului crizelor14. Din 
această perspectivă, reziliența tinde să se refere la două teme mari, care 
sunt relevante domeniului ce ține de securitate și apărare:

Prima se referă la capacitatea/abilitatea unei țări de a răspunde ime-
diat și sub presiuni la un dezastru sau o urgență. Aceasta constă, adesea, 
într-o abordare de sus în jos, concentrându-se în primul rând, pe capa-
citatea guvernului de a răspunde la situații de urgențe civile și de a se 
recupera în urma situațiilor de urgență (accidente, hazarde naturale sau 
amenințări provocate de om) prin avertizare și informare a publicului, 
comunicare înainte și în timpul situațiilor de urgență și lucrul cu mass-
media. 

A doua temă este deosebit de relevantă pentru amenințările de se-
curitate și evidențiază modul în care comunitățile sau societatea civilă 

14 Chifu Iu. Sprijin pentru Republica Moldova în reziliență democratică. Centrul de 
excelență euroatlantică de la București. https://deschide.md/ro/stiri/editorial/86243/
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pot dezvolta rezistența la dezastre sau incidente teroriste, de exemplu, 
și încurajează participarea altor cetățeni la sistemele și procesele de ma-
nagement al situațiilor de urgență. Aici poate fi utilizată atât abordarea 
de sus în jos, cât și cea de jos în sus, propunând o definiție a rezilienței, 
care se concentrează atât pe abilitățile guvernamentale de a se pregăti 
și de a răspunde la amenințări, dar și pe reziliența societății mai largi 
după tulburări, suferințe, sau adversitate15. Aici este relevant exemplul 
Guvernului canadian, care a integrat conceptul de reziliență comunitară 
în strategiile de management al situațiilor de urgență, unde capacitatea 
de reziliență este definită ca fiind construită „printr-un proces de abilita-
re a cetățenilor, respondenților, organizațiilor, comunităților, guvernelor, 
sistemelor și societății pentru a împărți responsabilitatea de a împiedica 
pericolele să devină dezastre”16. Astfel, unele state, având în vedere di-
versitatea, complexitatea și imprevizibilitatea riscurilor contemporane și 
că securitatea completă este imposibil de garantat, în politica de securita-
te își mută accentele din ce în ce mai mult pe atenuare, mai degrabă decât 
pe prevenirea evenimentelor.

Mai mult, subiectul rezilienței devine tot mai actual un contextul 
construcției unui consens național privind căile de asigurare a securității 
naționale. Reieșind din provocările globale și nivelul de dezvoltare a țării, 
statele elaborează o nouă generație de strategii de securitate națională în 
cadrul politicii lor de securitate. Aceste noi strategii abordează preocupă-
rile de securitate interne și externe, ca urmare a comportamentului uman 
și a factorilor naturali. Aceste state nu se limitează la politicile de identi-
ficare și contracarare a amenințărilor cunoscute și care afectează intere-
sul național general, dar adoptă decizii de securitate dintr-o perspectivă 
adaptivă și emergentă (de ex. Olanda, Marea Britanie), solicitând efortul 
întregului guvern și, din ce în ce mai mult, a întregii societăți. 

În același timp, unele țări din cadrul Uniunii Europene deja au integrat 
conceptul reziliența în politicile lor de securitate, de exemplu, Estonia a 
elaborat Concepția Securității Naționale (2017) integrând două abordări 
– paradigma comprehensivă și ideea de reziliență. Aceasta a contribuit 

15 Malik, N.; Ehsan, R. The National Resilience Index 2020: an assessment of the 
D-10. The Henry Jackson Society, 2020, p. 8.

16 Emergency Management Strategy for Canada: Toward a Resilient 2030. Public 
Safety Canada, 2019. https://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/mrgncy-mngmnt-
strtgy/mrgncy-mngmnt-strtgy-en.pdf.



20

la consolidarea ideii că apărarea națională ar trebui să fie o sarcină 
comună a întregii societăți17. Astfel de abordare contribuie la reziliența 
față de influența factorilor externi, în special, a puterilor străine, care de 
la perspectiva economică și energetică de influență utilizează cu succes o 
perspectivă nouă și veche, în același timp, cum ar fi diseminarea știrilor 
false și a dezinformării ca mijloc de război informațional, care la rândul 
său se încadrează în amenințări hibride. Mai mult, în noul context de se-
curitate definit de manifestări hibride în conduita actorilor internaționali, 
reziliența și securitatea au devenit concepte tot mai compatibile. Însă, 
reziliența nu trebuie considerată o alternativă la securitatea națională, 
ci, dimpotrivă, un mod inovativ de asigurare a acesteia. Această posibilă 
nouă perspectivă asupra securității ar trebui să fie mult mai flexibilă și 
să permită descurajarea și contracararea adversarilor hibrizi cu o gamă 
largă de instrumente, rezultat al interconectării dintre sectoarele civile 
(publice și private) și sectorul militar18.

Dincolo de continentul european, un interes prezintă modelul de con-
struire a rezilienței în Singapore, unde reziliența comunității a devenit un 
obiectiv fundamental în discursul privind securitatea națională. Aborda-
rea națională a securității prin prisma rezilienței, a fost dezvoltată în ca-
drul conceptului Be As One (2009–20011) și pe pagina de Facebook Let’s 
Stand Together a guvernului, sugerând importanța acțiunii colective în 
prevenirea amenințărilor. În implementarea abordării rezilienței pentru o 
societate coerentă și un popor angajat, Singapore proiectează un rol cen-
tral pentru cetățean în abordarea amenințărilor la adresa națiunii. Acest 
program de securitate națională este supravegheat la nivel ministerial, 
dar este în mare măsură operaționalizat la nivel de comunitate printr-o 
gamă largă de resurse de implicare și comunicare a riscurilor. Caracte-
rul-cheie al acestor abordări de reziliență este că se pune accent pe rolul 
cetățeanului, bazat pe necesitatea de a acționa ca un membru responsa-
bil al societății. Această responsabilizare a populației, reflectă mai mulți 
factori determinanți: experiența cu evenimente perturbatoare, cum ar fi 
atacuri teroriste și dezastre naturale, cuplată cu un răspuns insuficient de 
stat în caz de urgență; incapacitatea de a cunoaște și de a prezice perico-
lele și de a preveni apariția acestora; costurile în creștere ale dezastrelor; 

17 Estonia’s comprehensive approach to national defence: origins and dilemmas. 
https://sciendo.com/pdf/7

18 Frunzeti, T.; Bărbulescu, C. Op. cit., p. 25.
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privatizarea infrastructurilor critice; și, în sfârșit, există o dorință tot mai 
mare în cadrul societății civile de a fi implicată în gestionarea și diminu-
area riscurilor19.

În același timp, efortul de integrare a rezilienței la nivel național sau 
comunitar arată modul în care conceptul de reziliența poate fi aplicat în 
politica de securitate și management al dezastrelor, reflectând diferențele 
politice, sociale și culturale, contribuțiile diferite din domeniul academic 
și cerințele eterogene ale politicii de securitate națională. Cu alte cuvinte, 
nu există un singur tip de reziliență, ci diferite tipuri de reziliență, pen-
tru diferite contexte. Prin urmare, este aproape imposibil de găsit soluții 
cuprinzătoare pentru politica de reziliență, de aceea pentru a efectua o 
analiză mai profundă a rezilienței trebuie de acordat atenție la patru as-
pecte de bază: (-) cum este exprimată reziliența; (-) pentru ce sau pentru 
cine este necesară reziliența; (-) cum de construit reziliența; și (-) cum de 
măsurat și monitorizat reziliența.

Reziliența din perspectiva multinațională. Privind securitatea 
națională, autorul Ch. Fjäder susține că reziliența solicită rolul tradițional 
al statului ca furnizor de securitate20. În același timp, există o gamă lar-
gă de alți actori care intră în joc la diferite etape, reflectând varietatea 
de domenii acoperite de reziliență. Așa cum a fost menționat anterior, 
reziliența încorporează probleme multiple de la sănătatea publică și coe-
ziunea socială până la dezastre și terorism. În ceea ce privește domeniul 
de aplicare și obiectivele sale, depășește cu mult un guvern sau o autorita-
te militară. Reziliența urmărește, de asemenea, să depășească dimensiu-
nea materială a securității, evidențiind interconexiunea dintre domeniile: 
natura, mediu/ecologic, demografic, social, politic, militar ș.a. Claritatea 
corelației dintre dimensiunile respective și reziliența, precum și corelația 
dintre securitatea națională și internațională devine evidentă atunci când 
analizăm reziliență și din perspectiva organizațiilor internaționale.

Examinarea utilizării rezilienței în cadrul organizațiilor internaționale 
ca parte a agendei lor de securitate și a procesului de elaborare a poli-
ticilor, arată următoarele tendințe. În discursul Organizației Națiunilor 

19 Resilience in Security Policy: Presentand Future. CSS Analysis in Security Policy, 
No. 142, October 2013, p. 2. https://css.ethz.ch/en/publications/css-analyses-in-security-
policy.html 

20 Fjäder, Ch. The nation-state, national security and resilience in theage of globali-
zation. Resilience: International Policies, Practices and Discourses. No. 2, Vol. 2, 2014, 
p. 128.
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Unite (ONU), reziliența a fost introdusă în contextul dezvoltării durabile, 
prin care reziliența sistemelor sociale și ecologice este utilizată ca mă-
sură pentru implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD). 
Abordarea ONU cu privire la reziliență este orientată în primul rând către 
reducerea riscurilor și managementul dezastrelor și urmărește să ofere 
un cadru analitic de indicatori pentru a măsura sustenabilitatea în acest 
context.

La rândul său, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Econo-
mică (OCDE) subliniază necesitatea colaborării între diferite comunități 
cu privire la managementul riscurilor în cadrul strategiilor de dezvol-
tare. Definiția OCDE a rezilienței se referă la abilitatea gospodăriilor, 
comunităților și națiunilor de a absorbi și de a se recupera ca urmare 
a șocurilor, adaptându-și și transformând în același timp în mod po-
zitiv structurile și mijloacele de viață în fața stresului, schimbărilor și 
incertitudinii pe termen lung21. Prin introducerea analizei sistemelor de 
reziliență, OCDE a pledat pentru o structurare mai eficientă, transsecto-
rială și multidimensională, privind examinarea legăturilor diferite dintre 
riscuri și vulnerabilități. 

În cadrul Strategiei Globale a Uniunii Europene (UE), reziliența este 
definită ca abilitateastatelor și societăților de a se reforma, rezistând ast-
fel și recuperându-se ca urmare a crizelor interne și externe22. Prin Stra-
tegia sa globală din 2016, UE a adoptat o abordare extinsă a rezilienței, 
făcând-o parte integrantă a rolului și obiectivelor sale de politică externă 
și una dintre cele cinci priorități ale acțiunii sale externe, alături de ce-
lelalte patru priorități, și anume securitatea UE, o abordare integrată a 
conflictelor, ordinea regională cooperativă și guvernanță globală. Astfel, 
în limbajul UE, domeniul de aplicare al rezilienței se extinde la stat și la 
societăți, în care societatea rezistentă, care prezintă democrație, încre-
dere în instituții și dezvoltare durabilă se află în centrul unui stat rezis-
tent. UE a dezvoltat și utilizează reziliența în mai multe domenii, cum 
ar fi democrația, infrastructura, rețelele și serviciile critice. În practică, 

21 Guidelines for Resilience Systems Analysis: Howto Analyse Riskand Build 
a Roadmapto Resilience (OECD Publishing, 2014). https: www.oecd.org/dac/
Resilience%20 Systems%20Analysis%20FINAL.pdf.

22 Shared vision, common action: A stronger Europe. A global strategy for the Euro-
pean Union’s foreign and security policy. European External Action Service. (2016), p. 
23. https://europa .eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/pages/files/eugs_review_
web_13.pdf.
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reziliența ca parte integrată a activităților politicii interne și externe ale 
UE se referă la: protecția infrastructurii critice, securitatea energetică, 
adaptarea climatică, protecția civilă, reziliența economică, angajare și 
lucrul decent, riscuri globale privind sănătatea, cercetare23.

În termeni geopolitici, reziliența este o prioritate strategică pentru 
Uniunea Europeană în cadrul Politicii sale de Vecinătate (PEV) și Parte-
neriatului Estic24, evidențiind astfel interconexiunea dintre dimensiunea 
internă și externă ale operaționalizării sale. PEV revizuită a fost unul din-
tre primele documente care a introdus consolidarea rezilienței ca obiectiv 
al politicii externe. Din perspectiva Parteneriatului Estic, necesitatea de 
a consolida reziliența UE și a partenerilor săi, principalele domenii se re-
feră la securitatea energetică, amenințările hibride și comunicarea strate-
gică. UE și țările sale partenere învecinate rămân libere să facă propriile 
alegeri politice, diplomatice și economice, reducând posibilitățile de pâr-
ghie sau constrângere externă. În acest sens, UE continuă să urmărească 
șase direcții principale de activitate: reziliență împotriva amenințărilor 
hibride; securitate cibernetică; comunicarea strategică; protecția și com-
baterea terorismului și extremismului violent; creșterea securității infras-
tructurii critice de transport; dezvoltarea în continuare a cooperării cu 
NATO și OSCE25.

Cu referire la abordarea Alianței Nord Atlantice (NATO) privind 
reziliența, în mod similar, ca și în domeniul dezvoltării durabile, concep-
tul de reziliență în apărare și securitate evoluează spre includerea unui 
set larg și multidimensional de vulnerabilități și strategii de atenuare, 
asociate în spectrul mecanismelor militare și nemilitare de răspuns. În 
acest sens, agenda de reziliență a NATO tinde să crească și să-și asume 
noi sarcini pe măsură ce înțelegerea factorilor de risc și a posibilelor 
contrastrategii evoluează în timp.

Noțiunea de reziliență a statelor membre NATO, prin menținerea și 
dezvoltarea capacității lor individuale și colective de apărare, este anco-

23 Joint communication on Strategic Approachto Resilience in the EU’s ex-
ternalaction, 2017, p. 14. https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/
MEMO_17_1555

24 Notă: Parteneriatul Estic – un acord de asociere pe care Uniunea Europeană l-a în-
cheiat cu Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Republica Moldova, Ucraina și Belarus. Acest 
proiect a fost inițiat de Polonia și Suedia în 2008.

25 Joint communication on Strategic Approachto Resilience in the EU’s externalac-
tion, 2017, pp. 16-17.
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rată în tratatul fondator al Alianței din 1949 și, în special, în articolul 3, 
care stipulează că: Părțile, separat sau împreună, prin demersuri continue 
de autoajutorare și de sprijin reciproc își vor menține și dezvolta capaci-
tatea individuală și colectivă de a rezista atacurilor armate26. Mai mult, 
Conceptul strategic pentru apărarea și securitatea membrilor NATO An-
gajament activ, apărare modernă, adoptat cu ocazia Summit-ului NATO 
de la Lisabona (2010), preciza că sunt necesare eforturi internaționale 
din ce în ce mai mari pentru a se asigura reziliența împotriva atacurilor 
sau acțiunilor de perturbare a funcționarii27 sistemelor de comunicații, 
trasporturi, comerț internațional și securitate energetică. Iar pe fondul 
crizei internaționale, generată de anexarea Crimeei de către Federația 
Rusă și al extinderii conflictului în regiunile secesioniste Donețk și Lu-
gansk, autodeclarate republici populare, cu ocazia Summitului din Țara 
Galilor, în septembrie 2014, aliații își declarau hotărârea de a manifesta 
rezistență și reziliență, reafirmând totodată principiile politicii NATO – 
indivizibilitatea securității Alianței, prevenirea, detecția, reziliența, re-
dresarea și apărarea28. Creșterea rezilienței Alianței și a statelor membre 
și a partenerilor a fost abordată și în cadrul altor reuniuni de impact.

Punctul forte al agendei de reziliență a NATO se referă la domeniul 
pregătirii civile – o necesitate, ca urmare a unui mediu de securitate în 
schimbare rapidă, având în vedere creșterea amenințărilor teroriste și 
hibride, care vizează populația civilă și infrastructura critică pe terito-
riul euro-atlantic. La Summit-ul de la Varșovia din 2016, liderii aliați 
au decis să sporească rezistența NATO la întregul spectru de amenințări 
și au convenit asupra a șapte cerințe de bază pentru reziliența națională, 
în funcție de care statele membre își pot măsura nivelul de pregătire. 
Acestea includ: asigurarea continuității guvernamentale și a serviciilor 
guvernamentale critice; surse de energie reziliente; capacitatea de a face 
față în mod eficient deplasărilor/circulației necontrolate ale oamenilor, 
resurse alimentare și de apă reziliente; capacitatea de a face față victime-
lor în masă; sisteme de comunicații civile rezistente; sisteme de transport 
civil rezistente.

26 The North Atlantic Treaty, https://www.nato.int/cps/en/- natohq/official_
texts_17120.htm

27 Strategic Concept for the Defence and Security of the Members of the North  Atlan-
tic Treaty Organisation „Active Engagement, Modern Defence”, 2010, pct. 13 https://
www.nato.int/cps/en/natohq/topics_82705.htm

28 Buţa V.; Vasile V. Op. cit., p. 56. 
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În același timp, NATO pune un accent puternic pe domeniul ciber-
netic – unul dintre domeniile în care NATO își poate valorifica puterea 
colectivă pentru a aborda vulnerabilitățile critice ale aliaților și parte-
nerilor individuali și pentru a le consolida reziliența. Se consideră că 
acesta este unul dintre cele mai promițătoare sectoare în care pot fi ur-
mărite sinergiile civil-militare, parteneriatele public-privat, cooperarea 
UE-NATO și implicarea partenerilor NATO pentru a obține efectul dorit. 
De asemenea, acesta este sectorul în care impactul negativ (de exem-
plu, atacurile cibernetice debilitante și paralizante) ar avea răsunet în mai 
multe sectoare ale securității (sisteme financiare, producție și distribuție 
industrială, furnizare de energie, comerț exterior, servicii guvernamen-
tale, comunicații media etc.) și care, prin urmare, sunt esențiale pentru 
menținerea rezilienței naționale29.

Criza COVID-19 a testat pregătirea Alianței din perspectiva rezilienței, 
inclusiv în sectorul sănătății, de exemplu, în ceea ce privește stocurile 
medicale și pregătirea în situații de pandemie. Pandemia a testat meca-
nismele NATO privind consultările și coordonarea în situații de urgență, 
precum și viteza de răspuns în atenuarea consecințelor crizei de sănătate 
atât în   țările NATO, cât și cele partenere, prin prisma capacităților sale 
de răspuns rapid. În acest sens, Centrul Euro-Atlantic de Coordonare a 
Răspunsurilor la Dezastre (EARDCC) este principalul mecanism civil 
de răspuns al NATO în caz de urgență. În același timp, criza COVID-
19 a expus , alte aspecte ale rezilienței care trebuie luate în considera-
re, cum ar fi răspunsul la dezinformare în situații de criză și construirea 
capacității de a reveni rapid de la impactul social și politic negativ al 
răspândirii știrilor false într-o criză. . În paralel, răspunsul la pandemie 
a adus în discuție probleme legate de robustețea și fiabilitatea lanțurilor 
de aprovizionare într-un mediu aflat în mișcare rapidă, care justifică o 
reacție rapidă prin care se așteaptă ca supravegherea și controlul să fie 
limitate și minimizate, conducând astfel la creșterea riscului de fraudă 
și gestionarea defectuoasă a resurselor. Prin urmare, în timp ce pentru 
NATO agenda rezilienței este ferm ancorată în contextul misiunii de bază 
de apărare colectivă a Alianței și a poziției sale de apărare și descurajare 
și pregătire civilă care urmează, lista riscurilor și vulnerabilităților pentru 

29 Pernic P.; Jermalavičius T. Resilience as Part of NATO’s Strategy: De-
terrence_by_Denial_and_Cyber_Defence? p. 4. https://www.researchgate.net/
publication/342946328
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care trebuie dezvoltate și introduse măsuri de reziliență într-o manieră 
anticipativă crește inevitabil30.

Din perspectiva, mai largă, a documentelor NATO și UE, reziliența 
echivalează cu capacitatea unui stat și a instituțiilor sale, dar și a societății 
în ansamblul său, de a rezista crizelor de diferite tipuri, ca și unor atacuri 
armate, precum și de a-și reveni în urma acestora prin concentrarea și 
utilizarea judicioasă a tuturor resurselor de putere – economice, diplo-
matice, informaționale, militare, prin efortul conjugat al instituțiilor care 
au competențe în domeniile respective. Prin urmare, reziliența înseamnă 
mai mult decât capacitatea militară propriu-zisă, întrucât însumează toa-
te resursele statului disponibile la un moment dat și capacitatea sa de a 
le valorifica, pregătirea și capacitatea de rezistență a instituțiilor civile, a 
comunităților și a societății în general, precum și capacitatea acestora de 
a sprijini efectiv acțiunile forțelor armate.

Concluzii. Reziliența nu este un atribut doar al instituțiilor, statului 
și autorităților. Nici măcar formulele integrate ale abordării interguver-
namentale nu sunt suficiente. Reziliența presupune conlucrarea celor 
trei niveluri - stat/instituții, societate cu organizațiile societății civile, 
companii, sindicate și, respectiv, cetățean. Iar condiția fundamentală 
pentru a coopera cele trei niveluri este încrederea în autoritate. Aceasta 
ar fi concluzia de bază a unui studiu cu privire la aspectele teoretice ale 
rezilienței. Însă, dintr-o perspectivă practică cu referire la securitatea 
națională, în cadrul articolului dat am încercat să evidențiem, dincolo 
de abordările conceptuale cu referire la reziliență, principalele aspecte 
ale formării unui sector integrat de securitate națională bazat pe prin-
cipiile rezilienței naționale. Aceasta ne permite să susținem că există 
o dependență directă a nivelului de asigurare a securității naționale de 
reziliența internă a statului. Mai mult, aspectul practic al conceptului 
reziliență, și reieșind din experiența altor actori, stabilește anumite 
priorități pentru stabilitatea națională a Republicii Moldova: crearea 
unui sistem de evaluare a riscurilor pe mai multe niveluri; îmbunătățirea 
planificării strategice, analizei și managementului crizelor; dezvoltarea 
potențialului de reziliență al comunităților locale. 

Mai mult, reziliența este unul dintre acele concepte nou inventate 
care este martor la o creștere exponențială a utilizării într-o gamă lar-

30 Milanova N. Institutional Resilience and Building Integrity in the Defense and 
Security Sector. In: Connections: The Quarterly Journal, no. 3 (2020), pp. 73-74.
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gă de domenii, organizații și structuri multinaționale. Deși organizațiile 
evidențiate în articolul dat se referă la reziliență, precum capacitate de 
schimbare, adaptare și redresare, totuși fiecare din acestea au o abordare 
proprie. De exemplu, reziliența din perspectiva UE reflectă punctul for-
te-cheie ale acesteia – accentul pe reforme, adică proiecția puterii sale 
soft, normative, de a stabiliza reforma și transforma țările care își doresc 
statutul de membru sau de asociere.

În fine, cultivarea și aplicarea cunoștințelor și a abilităților practice 
privind necesitatea și modalitatea de construire a rezilienței la diferite 
niveluri are multe de oferit în vremuri turbulente sau dominate de crize. 
În mediul actual de securitate, deja este cunoscut faptul că minimizarea 
riscului, eliminarea vulnerabilităților existente și anticiparea viitoare-
lor dificultăți implică o abordare a întregii societăți bazată pe dovezi. 
Astfel, există o nevoie puternică de adaptare adecvată a răspunsurilor 
la amenințările complexe de securitate într-o manieră holistică, care ne-
cesită flexibilitate organizațională de la factorii de decizie și operatorii 
de securitate la diferite niveluri. Respectiv, deși în cadrul articolului am 
evidențiat relevanța rezilienței cu referire la securitate, totuși am consi-
derat important să evidențiem, mai degrabă, natura multidimensională a 
rezilienței, decât să încercăm să o integrăm într-un singur domeniu sau 
un nivel simplificat de înțelegere.
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TENDINȚE DE MĂSURARE ȘI MONITORIZARE A 
REZILIENȚEI

TRENDS TO MEASURE AND MONITOR 
RESILIENCE

ТЕНДЕНЦИИ ИЗМЕРЕНИЯ И МОНИТОРИНГА 
УСТОЙЧИВОСТИ

Dr. Natalia ALBU31

Summary
The need to approach resilience from the point of view of security strategies 

can be correlated with the current trends on the evaluation of resilience at the 
national level, based on some indicators. Thus, this article views resilience as 
a strengths-based construct, focusing on active capacity and skills, and on how 
these can be mobilised proactively to reduce vulnerability and risk. The trends 
related to the evaluation of these aspects can be found in various reports and 
studies. For instance, The National Resilience Index 2020: An Assessment of 
the D-10 study can be seen as a valuable source for the establishment of the 
indicators that quantify and assess resilience. The definition of national resili-
ence, used in the study contributed to the development of the ten indicators of 
resilience: (-) trust in civil society; (-) trust in democratic governance; (-) trust 
in law and order; (-) critical infrastructure; (-) technological prowess; (-) gover-
nment capacity; (-) altruism; (-) population resilience; (-) national identity and 
belonging; (-) public optimism and national happiness.

National resilience has become a quite topical subject, in particular during 
the COVID-19 pandemic. Thus, it was found that states with a strong national 
identity and which focused on resilience as an adaptation process, had greater 
support from society in relation to the imposed measures. This approach can be 
correlated with the importance of a clear identification of the national interest in 
a national security policy where the awareness of the security problems through 
the lenses of the national interests and values contribute to the development 
of security culture and strategic culture, but also of trust in the security institu-
tions and strategic decisions. Moreover, under the current security environment, 

31 Cercetător științific coordonator, Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Socio-
logice, Ministerul Educației și Cercetării, conferențiară universitară în cadrul Academiei 
Militare a Forțelor Armate „Alexandru cel Bun”.



31

the complexity of the forms of manifestation of hybrid threats tests the response 
capacity of public institutions and the relationship between society and autho-
rities. Therefore, at the stage of pre-manifestation of the threat and awareness 
of the hazard, the fortification of the partnership between public institutions and 
civil society is essential to build social resilience. 

 Since resilience is a complex and multidimensional concept, the selection of 
indicators is influenced by the way resilience is understood by the decision-maker 
and by the user. Yet, an important thing related to resilience measurement refers to 
the fact that indicators can be adjusted to the situation and can be used in a specific 
domain, such as cyber security. Thus, there are general indicators, such as the Re-
silience Capacity Index, and specific indicators, such as the Democratic Resilience 
Index, Covid Resilience Index, etc. Additionally, reports are measuring resilience 
through the lenses of different impact domains, e.g. Global Resilience Index.

In the conclusions, we highlight that resilience measurement and quantifi-
cation can be a useful analytical tool that can teach us lessons for development 
interventions since the resilience indicators have to meet a certain number of 
features. The indicators are multidimensional: resilience does not refer to adap-
tation strategies that help societies to survive a shock; resilience refers to adap-
tive and transformative strategies – ex-post and ex-ante (anticipation) strategies. 
At the same time, it is essential to mention that resilience measurement does not 
aim at reflecting good or bad resilience, because there are different ways to cha-
racterise resilience and the states are different. What is certain is that resilience 
measurement allows us to assess the security assurance indicators or insecurity 
indicators and the conclusion is that countries with a high level of resilience are 
usually among the top ten with high indicators of good governance and respect 
for fundamental freedoms or human security.

Краткое содержание
Необходимость подходак вопросу устойчивости с точки зрения стра-

тегий безопасности также может быть связана с текущими тенденциями в 
оценке устойчивости на национальном уровне по определенным показате-
лям. Таким образом, в этой статье устойчивость рассматривается как кон-
струкция, основанная на сильных сторонах, с упором на активные способ-
ности и навыки, а также на то, как их можно проактивно мобилизовать для 
снижения уязвимости и риска. Тенденции в оценке этих моментов мож-
но найти в множестве отчетах и   исследованиях. Например, исследование 
«Национальный индекс устойчивости 2020: оценка D-10» можно считать 
ценным источником для определения количественных показателейи оцен-
ки устойчивости. Определение национальной устойчивости, использован-
ное в этом исследовании, способствовало разработке десяти показателей 
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устойчивости: (-) доверие к гражданскому обществу; (-) доверие к демо-
кратическому управлению; (-) доверие к закону и порядку; (-) критиче-
ская инфраструктура; (-) технологическое мастерство; (-) государственная 
мощь; (-) альтруизм; (-) устойчивость населения; (-) национальная принад-
лежность; (-) общественный оптимизм и национальное счастье.

Национальная устойчивость становится довольно актуальной концеп-
цией, особенно во время пандемии Covid-19. Таким образом, было выяв-
лено, что государства с усиленной национальной идентичностью, уделяю-
щие особое внимание устойчивости как процессу адаптации, получили 
большую поддержку со стороны общества в отношении введенных мер. 
Этот подход может быть связан с важностью четкого определения нацио-
нальных интересов в политике национальной безопасности, когда повы-
шение осведомленности о проблемах безопасности через национальные 
интересы и национальные ценности способствует развитию культуры 
безопасности и стратегической культуры, но также и укреплению уверен-
ности в институтах безопасности и стратегические решения. Более того, 
в нынешних условиях безопасности комплексность проявлений гибрид-
ных угроз проверяет оперативность государственных институтов и связь 
между обществом и властью. Таким образом, на этапе предварительного 
проявления угрозы и осознания опасности укрепление партнерства между 
государственными учреждениями и гражданским обществом имеет важ-
ное значение для повышения социальной устойчивости.

Исходя из того факта, что устойчивость - это сложная и многомерная кон-
цепция, выбор показателей определяется тем, как устойчивость понимается 
лицом, принимающим решения, и пользователем. В то же время сильной 
стороной измерения устойчивости является то, что индикаторы можно адап-
тировать к ситуации и использовать в конкретной области, например, кибер-
нетике. Таким образом, существуют общие индикаторы, такие как Индекс 
устойчивости к внешним воздействиям, и специфические, например Индекс 
устойчивости демократии, Рейтинг устойчивости к COVID и т. Д. Есть так-
же отчеты, в которых устойчивость измеряется с точки зрения нескольких 
областей воздействия, таких как Глобальные индексы устойчивости.

В заключение подчеркивается, что измерение и количественная оценка 
устойчивости может быть полезным аналитическим инструментом, из кото-
рого можно извлечь уроки для мероприятий в области развития, поскольку 
показатели устойчивости должны соответствовать ряду характеристик. По-
казатели многогранны: устойчивость - это не просто адаптация стратегий, 
которые помогают обществу пережить потрясение; устойчивость также от-
носится к адаптивным и трансформирующим стратегиям - ex-post, но также 
и ex-ante (упреждающие) стратегиям. В то же время важно отметить, что 
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измерение устойчивости не предназначено для отражения хорошей или пло-
хой устойчивости, поскольку существуют разные способы характеристики 
устойчивости, плюс все страны разные. Одно можно сказать наверняка, из-
мерение устойчивости также позволяет нам оценивать показатели безопас-
ности или незащищенности или приводит нас к выводу, что страны с высо-
ким уровнем устойчивости обычно входят в первую десятку с высокими по-
казателями надлежащего управления и уважение фундаментальных свобод 
и прав человека или обеспечение безопасности человека.

Realmente, încă din 1988, trecerea de la o strategie centrată strict 
pe apărare la o abordare mai comună a rezilienței a fost încurajată de 
politologul american A. Wildavsky32, care a evidențiat faptul că nu toate 
amenințările, cum ar fi terorismul, dezastrele naturale, atacurile ciberne-
tice, sau pandemiile, ar putea fi descurajate, prevenite sau evitate. Astfel, 
A. Wildavsky susținea relevanța dezvoltării nu numai a unor strategii 
de prevenție a riscurilor, a căror probabilitate de apariție și consecințe 
au fost documentate și previzibile, dar și strategii de reziliență privind 
gestionarea riscurilor despre care nu există informații (de exemplu, cele 
de tip lebădă neagră) sau care au fost dificil de prezis din perspectiva 
probabilității apariției sau consecințelor catastrofice ale acestora.

 Necesitățile de abordare a rezilienței din perspectiva strategiilor de secu-
ritate pot fi relaționate și cu tendințele actuale privind evaluarea rezilienței 
la nivel național conform anumitor indicatori. Reziliența este văzută ca un 
construct bazat pe puncte forte, concentrându-se pe capacități active și ap-
titudini și modul în care acestea pot fi mobilizate în mod proactiv pentru a 
reduce vulnerabilitatea și riscul. O încercare de a evalua aceste puncte for-
te a fost efectuată în cadrul studiului The National Resilience Index 2020: 
An Assessment of the D-10. Deși studiul respectiv cuprinde o diagnoză a 
situației din perspectiva unui număr limitat de state33, totuși acesta poate fi 
o sursă valoroasă privind stabilirea indicatorilor de cuantificare și apreci-

32 Brunetta, G., Caldarice; O., Tollin, N.; Rosas-Casals, M.; Morató, J.. Urban Resi-
lience for Riskand Adaptation Governance: Theoryand Practice. Heidelberg: Springer 
International Publishing, 2018, p.11.

33 Notă: În studiu au fost examinate zece țări: Grupul celor șapte (G-7) – Marea Bri-
tanie, SUA, Canada, Germania, Franța, Italia și Japonia – împreună cu Australia, Coreea 
de Sud și India. Acesta este grupul de țări cu care guvernul britanic și-a propus formarea 
unei noi asociații internaționale, denumit Democratic 10 (D-10), cu intenția de a crea 
o rețea interdependentă legată de 5G și de a reduce dependența strategică colectivă de 
Republica Populară Chineză.
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ere a rezilienței. Plus, în cadrul studiului dat găsim o definiție integratoare 
a conceptului reziliența națională, care constă din straturi tripartite, com-
binând: (-) aspectul societal (încrederea socială și încrederea în structurile 
existente, democrație, lege și ordine, precum și în abilitatea cetățeanului 
de a răspunde la criză); (-) nivelul de guvernanță (stabilitatea instituțiilor 
existente, infrastructura critică, priceperea tehnologică și capacitatea gu-
vernului de a reacționa în caz de criză) și (-) un nivel adițional al sistemului 
de sprijin (altruismul și rezistența populației în cauză, identitatea națională 
și optimismul public atunci când se confruntă cu criza).34

Figura 1. Cei zece indicatori ai IRN

Sursa:  Efectuat de autor conform IRN, p. 12.

Definiția rezilienței naționale, folosită în cadrul studiului menționat, 
a facilitat dezvoltarea Indicelui Rezilienței Naționale (IRN), care este 
format din zece indicatori bazați pe straturile tripartite (A se vedea Fig. 
1). Fiecare indicator a fost construit folosind trei subindicatori, pe baza a 
trei surse separate. Examinând atât factorii instituționali, cât și cei sociali, 

34 Malik, N.; Ehsan, R. The National Resilience Index 2020: an assessment of the 
D-10. The Henry Jackson Society, 2020, p. 11.
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care pot contribui la pregătirea pentru criză, aceste surse au inclus indicii 
existenți privind calitatea infrastructurii și sondaje de opinie publică pri-
vind încrederea politică, legăturile comunitare și identitatea națională35. 

În acest context, evidențiem că studiile care au examinat reziliența 
națională pe timpul pandemiei Covid-19, au identificat că statele cu o 
identitate națională consolidată, concentrându-se pe reziliență ca proces 
de adaptare, au avut o mai mare susținere din partea societății privind 
măsurile impuse, de exemplu, în Coreea de Sud. Aceasta deoarece în 
cadrul unor astfel de comunități, bazate pe reziliența națională, legătu-
rile comune sunt considerate cruciale în crearea unui sentiment puter-
nic de identitate națională, respectiv și riscurile sunt percepute la nivel 
de întreaga societate / comunitate. Această abordare poate fi corelată cu 
importanța identificării clare a interesului național pentru o politică de 
securitate națională, unde sensibilizarea față de problemele de securitate 
prin prisma interesului național și valorile naționale contribuie la dezvol-
tarea unei culturi de securitate și culturi strategice36, dar și la încrederea 
în instituțiile de securitate și deciziile strategice. 

În acest sens, un studiu al Fundației RussellSage (2001), relevă faptul 
că ceea ce face ca societățile/comunitățile să fie rezistente în timpul unei 
crize este nivelul ridicat de încredere în instituții, precum și de patrio-
tism și optimism.37 Mai mult, în cadrul mediului actual de securitate, 
complexitatea formelor de manifestare ale amenințărilor hibride testează 
capacitatea de reacție a instituțiilor publice și legătura existentă între so-
cietate și autorități. De aceea, în faza de pre-manifestare a amenințării și 
conștientizarea pericolului, consolidarea parteneriatului dintre instituțiile 
publice și societatea civilă sunt primordiale pentru creșterea rezilienței 
sociale. 

În același timp, putem observa că alături de termenul reziliența 
națională este utilizat și termenul de reziliență socială. Aceasta deoarece, 
în funcție de cine este referentul/obiectul, reziliența poate fi evaluată cel 
puțin la trei niveluri de analiză: nivel individual, comunitar și național. 

35 Idem, p. 12.
36 A se vedea: Albu N. Componente ale politicii de securitate națională a Republi-

cii Moldova: cadrul actual și perspectiva revizuirii. În: Politica de securitate națională 
a Republicii Moldova: premize pentru o nouă strategie. Publicație realizată cu supor-
tul Fundația Konrad Adenauer în Republica Moldova, mai-septembrie, 2021, pp. 8-9. 
https://infocenter.md/.../2021/09/Discussion_Paper_PSN.pdf

37 Cook, K.S. Trust in Society. RussellSage Foundation, 2001, https://www.russellsa-
ge.org/sites/default/files/ cook_society_chapter1_pdf_0.pdf
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Iar în unele studii, ultimele două niveluri sunt privite ca reziliență soci-
ală38. În cadrul acestei structurări pe niveluri, putem evidenția trei tipuri 
de indicatori de apreciere a rezilienței prin prisma celor trei capacități de 
înțelegere a noțiunii de reziliență socială în sensul său complet (Tabel 1): 
(1) capacitatea de acomodare se referă la măsurile reactive (ex-post) și 
absorbtive ale modului în care oamenii fac față și depășesc amenințările 
imediate prin intermediul acelor resurse care sunt direct disponibile; (2) 
capacitatea de adaptare corespunde cu măsurile proactive (ex-ante) și 
preventive, pe care oamenii le folosesc pentru a învăța din experiențele 
trecute, pentru a anticipa riscurile viitoare și pentru a-și ajusta, în 
consecință, mijloacele de existență; (3) capacitatea de transformare sau 
capacitatea participativă cuprinde abilitatea oamenilor: (-) de a accesa 
bunurile și asistența din arena socio-politică extinsă (organizații guverna-
mentale, dar și a societății civile); (-) de a participa la procesele de luare a 
deciziilor și de a crea instituții care să-și îmbunătățească bunăstarea indi-
viduală și să promoveze rezistența societății în fața crizelor viitoare39.

  Tabel 1. Trei capacități ale rezilienței sociale

Capacitatea de 
acomodare

Capacitatea de 
adaptare

Capacitatea de 
transformare

Răspunsul la risc ex-post ex-ante ex-ante

Aria temporală termen scurt termen lung termen lung

Nivelul de 
schimbare

scăzut, status quo mediu, 
schimbare 
progresivă 

înalt, schimbare 
radicală

Rezultat restabilirea 
nivelului actual 
de bunăstare 

securitatea 
bunăstării pentru 
viitorul apropiat 

sporirea bunăstării 
în prezent şi pentru 
viitor

Sursa: Kimhi, Sh. Levels of resilience: Associationsamong individual, com-
munity, andnationalresilience. In: Journal of HealthPsychology, March 2014, 
p. 9.

38 A se vedea: Kimhi, Sh. Levels of resilience: Associationsamong individual, com-
munity, and national resilience. In: Journal of Health Psychology, March 2014. https://
journals.sagepub.com/doi/10.1177/1359105314524009

39 Idem, p. 9.
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În general, principala modalitate de a măsura aspecte ale rezilienței 
este prin intermediul indicatorilor. Caracteristici precum reziliența ( 
sau vulnerabilitatea, sustenabilitatea, bunăstarea umană etc.) sunt greu 
de evaluat direct și sunt, de obicei, măsurate ca un indice – un indica-
tor derivat din mai mulţi indicatori măsurabili. De exemplu, indicele de 
reziliență a infrastructurii critice poate fi compus din mai mulți factori, 
cum ar fi probabilitatea de defecțiune, nivelul de întreținere și vechimea 
infrastructurii. Selecția indicatorilor ar putea fi simplificată prin impli-
carea părților interesate, în timp ce obținerea de date adecvate poate fi 
îmbunătățită dacă tehnicile de colectare a datelor sunt dezvoltate atunci 
când este stabilită politica de reziliență. Din cauza acestor incertitudinii, 
măsurarea rezilienței în contexte de securitate și dezastre rămâne vagă 
și subdezvoltată în majoritatea țărilor. Statele Unite explorează cel mai 
activ măsurarea rezilienței, de ex., Programul de evaluare a rezistenței 
regionale reprezintă o inițiativă recentă în contextul protecției infrastruc-
turii critice, inițiat de Departamentul HomelandSecurity al SUA. 

Reziliența este un concept complex și multidimensional, de ace-
ea selecția indicatorilor este legată intrinsec de înțelegerea rezilienței 
deținută de decident și utilizator. Un punct forte în măsurarea rezilienței 
prin stabilirea anumitor indicatori se referă la faptul că aceștia pot fi 
adaptați la situație și pot fi utilizați specific domeniului, de exemplu, 
cibernetic40. Astfel, dincolo de indicatorii de apreciere a rezilienței 
naționale, sunt și indicatori generali, cum ar fi Indicele Capacității de 
Reziliență41 și specifici, de exemplu Indicele Rezilienței Democratice42, 
Clasamentul Rezilienței COVID43 ș.a. De asemenea, există rapoarte care 
măsoară reziliența într-un anumit domeniu specific, dar prin prisma altor 
domenii de impact. Un astfel de model de măsurare a rezilienței este 
Indicele Rezilienței la nivel global (IRG) care a fost lansat pentru prima 

40 Gaining ground on the cyber attacker. State of Cyber Resilience 2018. https://
www.accenture.com/us-en/insights/security/invest-cyber-resilience; Deborah, J.; Bo-
deau, R. D.; Graubart, R. M.; McQuaid, J. W. Cyber Resiliency Metrics, Measures of 
Effectiveness, and Scoring. Report, September, 2018. https://www.mitre.org/publicati-
ons/technical-papers/cyber-resiliency-metrics-measures-of-effectiveness-and-scoring

41 A se vedea: Resilience capacity index (RCI) elaborat de Foster K. https://www.
resilientneighbourhoods.ca/2013/01/resilience-capacity-index/ 

42 Democratic Resilience Index. https://www.global-focus.eu/2021/06/democratic-
resilience-index/a

43The Covid Resilience Ranking. The Best and Worst Placesto Be as Covid Reope-
ning Gathers Pace. https://www.bloomberg.com/graphics/covid-resilience-ranking/
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dată în 201444. La crearea Indicelui Rezilienței, FM Global a colectat și 
analizat date pentru a înțelege ce factori ar putea avea un efect perturba-
tor asupra afacerilor din întreaga lume. Printre diferiții factori, compani-
ile pot vedea riscul cibernetic inerent al unei țări și dacă acea țară a de-
venit în timp mai mult sau mai puțin rezilientă. Actualmente, rapoartele 
anuale cu privire la Indicele Rezilienței Globale a devenit singura sursă 
disponibilă, care oferă posibilitatea de a compara riscurile din 130 de 
țări, utilizând informații și date colectate atât de la experții proprii ai FM 
Global, precum și de la Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional 
(FMI). Plus, IRG cuprinde analiza evoluțiilor în mediul de afaceri prin 
prisma evenimentelor de impact, cum ar fi atacurile cibernetice, uragane 
și cutremur ș. a., de asemenea nu sunt neglijate și evenimentele meteoro-
logice extreme, care au crescut sub formă de inundații și incendii ce au 
devastat țările în ultimii ani.

În acest cadru, evident că prezintă interes clasamentul Republicii Mol-
dova în cadrul Indicelui Global privind Reziliența. În general, țara noas-
tră s-a clasat pe locul 81 din 130 de țări, cu toate acestea, conform Figurii 
1, trebuie să remarcăm că indicatorul general conține alți trei indicatori: 
economic, calitatea riscului și lanțul de aprovizionare. Specific pentru 
Republica Moldova este că toți acești trei indicatori sunt interdependenți. 
Atât factorul economic (din perspectiva lipsei de resurse energetice, dar 
și unei politici de dezvoltare industrială), cât și politic privind orienta-

44 FM Global Resilience Index, 2021. https://www.fmglobal.com/research-and-reso-
urces/tools-and-resources/resilienceindex
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rea strategică a țării au implicații directe asupra calității riscului, care 
măsoară nu numai riscul relativ de proprietate comercială și industrială 
din țară, dar și nivelul de rezistență față de hazarde naturale, incidente și 
riscurile cibernetice. 

Lanțul de aprovizionare, care cuprinde patru factori: controlul 
corupției, calitatea infrastructurii, guvernanța corporativă și vizibilitatea 
lanțului de aprovizionare, a devenit un indicator tot mai valoros în mă-
surarea rezilienței, deoarece acesta reflectă flexibilitatea față de riscuri și 
provocări. De exemplu, evoluțiile geopolitice și economice pot afecta în 
mod substanțial lanțul de aprovizionare din sectorul de producție. Dacă 
un producător are nevoie de aluminiu și nu îl poate obține de la un fur-
nizor datorită unei anumite politici comerciale, acel producător trebuie 
să fie capabil să se orienteze rapid pentru a obține aluminiul din altă 
parte. Astfel de situații sunt specifice și Republicii Moldova, atunci când 
se mizează pe o singură piață de desfacere a produselor agricole cum 
este Federația Rusă, sau mai mult, reieșind din problema negocierilor 
de stabilire a prețurilor la gaze, aceasta devine o premisă pentru șantaje 
politice și implicații directe asupra securității naționale a țării. Astfel, 
capacitatea de a reconfigura rapid lanțul de aprovizionare este esențială 
pentru abordarea cu succes a rezilienței. 

Un cadru mai extins de măsurare a rezilienței îl găsim în contextul 
identificării variabilelor relevante pentru cuantificarea rezilienței so-
cietale, sau cât de bine sunt pregătite națiunile să-și revină după șocul 
dezastrului sau atacului, care devine o prioritate-cheie pentru mai multe 
guverne. Pe măsură ce concurența marilor puteri crește și provocările 
legate de schimbările climatice, pandemiile și noile tehnologii prolife-
rează, reziliența a devenit din ce în ce mai mult o prioritate pentru gu-
verne. Mai mult, reziliența este un aspect esențial al apărării și securității 
moderne, permițând comunităților și țărilor să se reconstruiască în urma 
unei crizei. Cu toate acestea, variabilele identificate care contribuie, într-
un fel, la reziliența societății au implicații fie pozitive, fie negative.De 
exemplu, reziliența lanțului de aprovizionare a apărut ca o variabilă care 
a avut un impact pozitiv asupra rezilienței societății, în timp ce corupția 
sau intensitatea conflictului par să aibă un impact negativ semnificativ.
Aceste variabile au un caracter cauzal și pot fi aplicate în diferite țări ca 
dispozitiv analitic pentru a înțelege abordările lor față de reziliența soci-
etală (Tabelul 2).
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Tabel 2.Variabile cauzale ale rezilienței societale
Variabila Justificare pentru includere Sursa de date

Angajament 
civic45

Un angajament civic mai mare 
este mai probabil să conducă la o 
reziliență societală mai scăzută, deoa-
rece implicarea civică crește ca răs-
puns la lipsa rezilienței societale sau 
când guvernarea nu este în măsură să 
furnizeze anumite servicii sociale de 
bază.

Global Civic Engage-
ment Report (Gallup 
(2016))

Intensitatea 
conflictului  Cauza și efectul potențial al 

rezilienței slabe 

Uppsala Conflict Data 
Program dataset (De-
partment of Peaceand 
Conflict Research 
(2021))

Corupţia Corupția ridicată ar putea diminua 
capacitatea de răspuns a guvernului 
la șocuri, iar eforturile de combatere 
a corupției pot fi mai eficiente decât 
combaterea inegalității în dezvoltarea 
unei societăți reziliente.

CorruptionPercepti-
ons Index (Transpa-
rency International 
(2020))

Democraţia Considerată a fi un factor relevant, cu 
o acoperire completă a datelor despre 
indicele democrației.

Democracy Index 
(Economist Intelligen-
ce Unit (2020)

Securitatea 
alimentară

Este deseori corelată cu reziliența 
lanțului de aprovizionare, dar totuși 
este inclusă ca o variabilă separată. 
Plus, nu putem neglija corelația din-
tre reziliență, securitatea alimentară 
și criza pandemică. 

Global FoodSecurity 
Index

Inegalitatea Inegalitatea poate fi un factor ma-
jor de instabilitate și respectiv 
influențează negativ reziliența

GINI index 
(World Bank) 

Lanțului de 
aprovizionare

Identificat ca un posibil motor major 
al rezilienței globale a societății

FM Global Resilience 
Index

Şomajul Șomajul în rândul tinerilor ar putea fi 
un factor major al rezilienței slabe.

World Bank (2021b).

45 
45 Notă: În acest context, angajamentul civic include un set mai larg de angajamente, 

mai mult decât serviciul militar, și este perceput ca o tendință a oamenilor de a-și oferi 
timpul, banii sau asistența celorlalți care au nevoie.
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Dacă variabilele cauzale sunt factorii care au impact asupra rezilienței, 
atunci variabilele indicator includ factori care ar putea fi influențați de 
nivelul/indicatorul de reziliență al societății.De exemplu, nivelurile scă-
zute de reziliență se pot manifesta la un număr mare de persoane intern, 
strămutate sau la o incidență ridicată a protestelor în masă și a altor forme 
de dezordine.Reziliența ridicată, în schimb, se manifestă la societățile cu 
un nivel ridicat al Indicelui de Pregătire Cibernetică46. Variabilele indi-
cator stabilesc starea de reziliență, de exemplu: (-)încercările de lovitură 
de stat pot fi rezultatul rezilienței joase/slabe;(-) Indicatorul Securității 
Cibernetice Naționale este determinat și de reziliența față de atacurile 
cibernetice47; (-)Crima organizată, de asemenea, poate fi ca un posibil 
rezultat al rezilienței societale slabe ș. a.  

Astfel, măsurarea rezilienței prin prisma celor două tipuri de variabile 
ne sugerează că corupția, inegalitatea și pericolul ridicat de escaladare a 
unui conflict reduc enorm reziliența societală a unei țări, în timp ce o mai 
bună reziliență a lanțului de aprovizionare crește reziliența națională. În 
același timp, indicatorii înalți a rezilienței societale atestă mai puține pro-
teste violente și incidente teroriste, o intensitate mai scăzută a conflicte-
lor și o mai bună securitate cibernetică și mai puțină crimă organizată.

Concluzii. Până nu demult reziliența a fost dificil de măsurat, de-
oarece este un concept fluid cu sensuri multiple.Plus, reziliența nu este 
rezultatul unui singur efort sau inițiativă, ci mai degrabă un efort și o 
discuție continuă, pe termen lung, care se schimbă în timp.Capacitatea 
de a măsura reziliența în diferite subelemente ale sistemelor sociale ne 
permite să identificăm cât de multă reziliență are o entitate sau cum pu-
tem asigura funcționalitatea instrumentelor de politică pentru construirea 
sau influențarea rezilienței etc.În special, o anumită evaluare a nivelului 
de reziliență deținută de o entitate (înainte de utilizarea instrumentelor de 
implementare a politicilor) este utilă pentru a stabili alocarea resurselor 
acolo unde sunt prioritare sau cel mai necesare.

Măsurarea rezilienței și cuantificarea acesteia poate fi instrument ana-
litic util din care se pot desprinde lecții pentru intervențiile de dezvoltare, 
pentru că indicatorii de reziliență trebuie să satisfacă un anumit număr de 

46 Cyber Readiness Index. https://potomacinstitute.org/divisions/33-science-and-te-
chnology-policy/cyber-readiness/783-cyber-readiness-index-3

47 A se vedea cu referire la Republica Moldova: Developing and piloting the National 
Cyber Security Index. https://cybilportal.org/projects/national-cybersecurity-index/
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caracteristici. De exemplu, acești indicatori ar trebui să poată surprinde 
schimbarea rezilienței la diferite scări/niveluri: indivizi, gospodărie, co-
munitate, (eco)sistem, nivel național. Indicatorii sunt multidimensionali: 
reziliența nu se referă doar la strategii de adaptare care ajută societățile 
să supraviețuiască unui șoc; reziliența se referă și la strategii adaptive 
și transformative – strategii ex-post dar și ex-ante (de anticipare). Un 
potrivit indicator de reziliență ar fi unul care surprinde toate aceste di-
mensiuni diferite. Obiectiv și subiectiv: reziliența se referă atât la ceea 
ce fac oamenii pentru a trece printr-o perioadă grea, cât și la felul în care 
se simt în legătură cu aceasta. Prin urmare, indicatorii de reziliență ar 
trebui să urmărească monitorizarea atât a schimbărilor obiective, cât și a 
percepțiilor subiective – inclusiv a stresului. 

În fine, este important de menționat că măsurarea rezilienței nu are 
drept scop să reflecte reziliența bună sau rea, căci există diferite moduri 
de a caracteriza reziliența, plus că statele au capacități diferite de asigu-
rare a securității. Un lucru este cert că măsurarea rezilienței ne permi-
te să evaluăm și indicatorii de asigurare a securității, așa cum am mai 
menționat, țările cu un nivel ridicat de reziliență, de regulă, se află în 
topul celor zece țări cu indicii ridicați privind buna guvernare și respec-
tarea libertăților și drepturilor fundamentale ale omului sau asigurarea 
securității umane. 
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CARTOGRAFIEREA SISTEMULUI DE SECURITATE 
ȘI APĂRARE A REPUBLICII MOLDOVA ȘI 

VALORIFICAREA REZILIENȚEI
ÎN ACEST SECTOR

КАРТОГРАФИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
И ОБОРОНЫ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВЫ И ОЦЕНКА 

УСТОЙЧИВОСТИ В ЭТОМ СЕКТОРЕ

MAPPING OF THE SECURITY AND DEFENSE SYSTEM 
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA AND VALUATION OF 

RESILIENCE IN THIS SECTOR

Dr. Viorel Cibotaru48

Summary
The current security environment is characterised by a rapidly changing 

pace, systemic competition, a broad range of competitive and interrelated issues 
demanding an immediate approach. The general focus has shifted from compe-
tition among big powers, the perspective being the zero-sum games, towards 
strategic competition, with an emphasis on global alliance networks and part-
nerships based on shared interests and values.

If the present appears full of hopes, the future is marked by an increasing 
uncertainty because of the rapid changes in the systemic configuration of the 
power and because of the re-emerged competition between the big powers, cor-
roborated with the changing typology of the global challenges that include the 
pandemic, the climate change, the cyber threats, the international terrorism, the 
hybrid war, or the disturbing technologies. The need to manage the complex 
security environment will lead to a differentiated geography of commitments 
not only with allies and partners but with the direct systemic competitors as 
well. While China and Russia represent major threats to the global position of 
the USA, one cannot exclude sectoral cooperation to stand up to all the speci-
fic challenges, such as climate change, terrorism, or strategic stability (see the 
example of Russia).

A new vision on security and defence policy should have encompassed some 
core elements that were either mitigated or neglected, or even hidden and rein-

48 Doctor în filologie (specialitatea Jurnalism), Director al Institutului European de 
Studii Politice din Moldova; Ministru al Apărării (2015)
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terpreted in the previously developed security and defence strategic documents. 
These elements refer to:

Clarification and establishment of the national identity of the citizens of − 
the Republic of Moldova, and the manner in which such notions as national 
interests, common values, history and the legacy of the population, etc. derive 
from it. 

Definition of the constitutional notion of “neutrality”. Although recog-− 
nised, neutrality cannot serve as a security solution because its observance is 
related to the direct need of one or another major stakeholder, as it was the case 
throughout history.

Status of “permanent neutrality” remains an open question of the secu-− 
rity architecture of the Republic of Moldova. Nevertheless, this status does not 
reflect the reality in the field, does not represent a formula that is consecrated at 
the international level, and lacks a precise explanation. 

Another issue is the clear and explicit definition of the nature and quality − 
of the external partnerships in the area of security and defence, and the mutual 
agreements with a view to their practical implementation. 

On another note, we shall consider that the clarification of the national his-
toric experience in the area of military construction is necessary not only out of 
cognitive considerations (to know the tradition of military acts of heroism by 
highlighting the customs and normative framework, relevant institutions, and 
actions) but from the applicative viewpoint as well, to reform, as a whole, natio-
nal security and defence system, considering the requirements of the time.

This fundamental discussion concerning the type of armed forces that serve 
the best the state of Republic of Moldova is still topical today. The communi-
cation and explanation of the aim of the activities and decisions that were made 
is the obligation of democratic governments, in order to gain competence and 
credibility to establish the legitimacy of the importance of long-term decisions, 
as well as overcome the barriers in the reforming process. The definition and 
implementation of national security strategies are exceptionally important for 
every state.

Краткое содержание
Текущая среда безопасности характеризуется быстрыми темпами из-

менений, системным соперничеством, широким кругом вопросов, требую-
щих немедленного подхода, которые конкурируют друг с другом и в то 
же время взаимосвязаны. Общий фокус смещается с конкуренции между 
великими державами с перспективой их игр с нулевой суммой к состоянию 
стратегической конкуренции с упором на сети союзов и партнерств по все-
му миру, основанных на общих интересах и ценностях.
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Если настоящее кажется обнадеживающим, то будущее остается от-
меченным растущей неопределенностью под воздействием быстрых из-
менений в системной конфигурации власти и возобновления конкурен-
ции между великими державами в сочетании с меняющейся типологией 
глобальных вызовов, включая пандемии, климат, киберугрозы, терроризм, 
международная война, гибридная война или подрывные технологии. Не-
обходимость управлять сложной средой безопасности приведет к форми-
рованию дифференцированной географии обязательств не только с союз-
никами и партнерами, но и с прямыми системными конкурентами. Хотя 
Китай и Россия представляют собой серьезные угрозы для глобального по-
ложения США, нельзя исключать секторальное сотрудничество для реше-
ния конкретных проблем, таких как климат, терроризм или стратегическая 
стабильность (см. Пример России).

Новое видение политики безопасности и обороны должно было вклю-
чать некоторые ключевые элементы, которые были либо смягчены, либо 
проигнорированы, либо даже скрыты и переосмыслены в предыдущих до-
кументах по стратегии безопасности и обороны. Эти элементы относятся к:

Уточнению и установлению национальной идентичности граждан Ре-− 
спублики Молдова, и как из этого проистекают представления о националь-
ных интересах, общих ценностях, истории и наследии населения и т. д.

Определение конституционного понятия «нейтралитет». Нейтрали-− 
тет, даже признанный, не может заменить решения по безопасности, по-
тому что его соблюдение зависит от прямой потребности того или иного 
крупного действующего актора, как показала история

Статус «постоянного нейтралитета» остается камнем преткновения − 
и постоянство мархитектуры безопасности Республики Молдова. Однако 
этот статус неотражает нирегиональной действительности, ниформулы 
посвящённой международной арене, и неимеет конкретного объяснения.

Другой вопрос – это четкое и ясное определение характера и каче-− 
ства внешних партнерств в области безопасности и обороны, взаимных 
обязательств по их практической реализации.

Другими словами, мы должны иметь в виду, что разъяснение националь-
ного исторического опыта в области военного строительства необходимо не 
только потеоретическим причинам, чтобы знать традицию оружия, выделяя 
обычаи и нормативные рамки, компетентные институты и действия, но и 
также в практическом плане, чтобы реформировать в целом систему нацио-
нальной безопасности и обороны, но с учетом требований времени.

Эта фундаментальная дискуссия - какие вооруженные силы лучше 
всего служат государству РеспубликаМолдова - актуальна и сегодня. Ин-
формирование и объяснение цели деятельности и принятых решений – это 
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обязанность демократических правительств с целью получить компетент-
ность и доверие в установлении легитимности важности долгосрочных 
решений, а также в преодолении препятствий на пути к процессу реформ. 
Определение и реализация стратегии национальной безопасности имеет 
исключительное значение для каждогого сударства.

Republica Moldova se află într-o postură geopolitică de graniţă, la 
frontiera NATO şi a Uniunii Europene, în spaţiul post-sovietic şi în ceea 
ce Rusia continuă sau a reînceput să numească în documentele sale de 
politică externă „vecinătatea apropiată”, „spaţiul canonic”, locuit de „ce-
tăţeniruşi” – în special, prin acordarea de paşapoarteruseşti locuitorilor 
din raioanele de est ale Republicii Moldova – cetăţeni pe care Moscova 
îşidoreşte „să-i apere oriunde s-ar afla”.

Mediul actual de securitate se caracterizează printr-un ritm rapid de 
schimbare, rivalitate sistemică, o gamă largă de probleme care necesită 
o abordare imediată și care concurează între ele și sunt interconectate în 
același timp. Focusul general se transferă de la competiția dintre marile 
puteri, cu perspectiva jocurilor lor de sumă nulă, spre starea de concurență 
strategică, accentul fiind plasat pe rețelele de alianțe și parteneriate din 
întreaga lume, bazate pe interese și valori comune. Împingând înapoi au-
toritarismul și susținerea, și menținerea ordinii internaționale bazată pe 
reguli, care stă la baza prosperității și păcii, rămâne critic. Unitatea tran-
satlantică și parteneriatul sunt răspunsurile la problemele legate de Rusia 
și China. NATO și UE nu pot spune altora cum să acționeze, dar există 
un nivel de acțiune care nu poate fi tolerat, cum ar fi utilizarea armelor 
chimice sau ocupația militară. China și Rusia au un impact internațional, 
nu pur intern, și comunitatea statelor occidentale conștientizează datoria 
de a acționa atunci când este afectată ordinea internațională.Dacă pre-
zentul pare plin de speranță, viitorul rămâne marcat de o incertitudine 
crescândă sub impactul schimbărilor rapide în configurația sistemică a 
puterii și de revenirea unei concurențe între marile puteri, coroborată 
cu tipologia schimbătoare a provocărilor globale, care include pandemii, 
clima, amenințări cibernetice, terorism internațional, războiul hibrid sau 
tehnologii perturbatoare. Necesitatea de a gestiona mediul complicat de 
securitate va duce la formarea unei geografii diferențiate a angajamente-
lor nu numai cu aliații și partenerii, ci și cu concurenții sistemici direcți. 
În timp ce China și Rusia reprezintă amenințări majore pentru poziția 
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globală a SUA, nu poate fi exclusă cooperarea sectorială pentru a face 
față unor provocări specifice precum clima, terorismul sau stabilitatea 
strategică (a se vedea exemplul Rusiei).

Există un consens comun, exprimat atât de autorități, cât și de experți 
internaționali, potrivit căruia întărirea cooperării UE-NATO este urgent 
necesară pentru a spori coeziunea și acțiunea comună pe probleme ur-
gente, precum: „acțiunile agresive” ale Rusiei, terorismul internațional, 
amenințările cibernetice și „agresivitatea și influența crescândă a 
Chinei”49. Modul în care se va întâmpla acest lucru este încă subiect 
de discuții și reflecții suplimentare. Noul concept strategic NATO și 
inițiativa NATO 2030 sunt destinate să găsească răspunsuri importante 
și să genereze idei inovatoare pentru a ajuta NATO și parteneriatul tran-
satlantic să se adapteze și să răspundă mai eficient provocărilor viitoare, 
dar găsirea soluțiilor va necesita un efort considerabil.

În Strategia Națională de Apărare, adoptată de Parlament în 2018, se 
menționează că „…prin poziționarea sa geografică, Republica Moldova 
este parte integrantă a arhitecturii de securitate a bazinului Mării Negre 
– zonă de interes pentru un șir de actori regionali și internaționali pu-
ternici. Securitatea în zona menţionată este influenţată de existenţa axei 
de conflicte îngheţate (regiunile Transnistria, Osetia de Sud, Abhazia 
şiKarabahul de Munte), precum şi a conflictelor curente (Ucraina). Prin 
prisma aspirațiilor de integrare în spațiul cultural, economic și social 
european, Republica Moldova urmează să consolideze, să dezvolte și 
să modernizeze sistemul național de securitate și apărare, ținând cont 
de evoluțiile mediului de securitate”50. O nouă viziune asupra politicii 
de securitate și apărare ar fi trebuit să includă câteva elemente funda-
mentale, care au fost fie că atenuate, fie că ignorate sau chiar ascunse și 
reinterpretate în documentele strategice de securitate și apărare elabo-
rate anterior. Aceste elemente se referă la:

Clarificarea și statuarea identității naționale a cetățenilor Re-	
publicii Moldova, modul cum derivă din aceasta noțiunile de interese 
naționale, valorile comune, istoria și moștenirea populației etc. În cazul 
acestui element/factor nu există astăzi soluții durabile și nu există o fina-

49 A se vedea: Cooperarea UE-NATO în contextul relațiilor transatlantice. Rezoluția 
Parlamentului European din 7 iulie 2021 referitoare la cooperarea UE-NATO în contex-
tul relațiilor transatlantice (2020/2257(INI)).

50 Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. HP134/2018 din 19.07.2018. 
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litate politică clară (modificarea, de exemplu, a art. 13 din Constituție cu 
referire la limba de stat). 

Definirea noțiunii constituționale de 	 neutralitate. Ultimele do-
cumente care au fost în vigoare mai mulți ani - Concepţiaşi Strategia 
Republicii Moldova tratează în mod eronat construcția securității de la 
ideea centrală a neutralităţii, înţeleasăgreşit drept soluţie de securitate 
şi de la nevoia de a obţinerecunoaşterea acestei neutralităţi (în sens de 
garanţii), precum şi de la ideea lipsei necesităţiiforţelor armate cu altă 
destinaţie decât operaţiuniinternaţionale sau stoparea inamicului, până la 
intervenţiacomunităţiiinternaţionale. Timpul a demonstrat cu prisosință 
că ambele idei sunt atât eronate, cât şidepăşite. Astfel, neutralitatea, chiar 
recunoscută, nu poate ţine loc de soluţie de securitate, pentru că respec-
tarea ei ţine de nevoia directă a unui actor major sau altul, după cum a 
arătat-o istoria. Mai mult, există deja trupe străine pe teritoriul Republi-
cii Moldova care nu vor fi îndepărtate de neutralitatea recunoscută, iar 
existenţa lor reală este incompatibilă cu modelul ideal ce se încearca a fi 
utilizat. Şi încă, punând neutralitatea în prim planul strategiei de securi-
tate înseamnă o supravalorizare a acestui aspect ce riscă să continuă să 
fie limitativ în condiţiile nevoii de asigurarea reală a apărării teritoriului, 
chiar şi numai a celui aflat sub controlul autorităţilor legitime de la Chi-
şinău.

Statutul de 	 neutralitate permanentă rămâne piatra nodală şi o 
permanenţă a arhitecturii de securitate a Republicii Moldova. Totuşi, 
acest statut nu reflectă nici realitatea de pe teren, nici nu reprezintă o 
formulă consacrată internaţional, nici nu are o explicare concretă. De 
aici, un set de confuzii ce s-au perpetuat de la Constituția RM, din 1994, 
până la Concepţia de Securitate Naţională, din 2008 și la toate celelal-
te documente ale Republicii Moldova, inclusiv la unele documente de 
poziţie în materie de politică externă. Dar mai este aici și un alt aspect, 
complet ignorat de documentele strategice emise: reintegrarea teritorială 
ar trebui să fie urmată de o integrare a instituţiilor de forţă din regiunea 
separatistă în structurile de forţe legitime ale Republicii Moldova. Cum 
se va face aceasta, cu ce resurse şi mijloace, pe baza cărei experienţeşi 
expertize, în ce interval de timp, cu ce destinaţie a elementelor ce vor fi 
reduse din spaţiul structurilor de forţă separatiste, acest lucru nu a fost 
inclus nici în Concepţia sau Strategia de Securitate Naţională, nici în 
celelalte documente. Din contra, impresia creată de aceste documente 
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este “uitarea” acestui element fundamental şi a ameninţărilor, riscurilor 
şivulnerabilităţilor aferente acestei situaţii, ori a planificării costurilor şi 
programelor necesare realizării lui, a finanţăriicapabilităţilor aferente de-
zideratului real al reintegrării.

O altă problemă este definirea clară și explicită a caracterului 	
și calității parteneriatelor externe în domeniul securității și apărării, a 
angajamentelor reciproce în vederea realizării lor practice. Aceasta se 
referă, în primul rând, la relațiile cu NATO, UE, SUA, România. În cazul 
NATO, situația e clară - nu se poate promova o politică de aderare la 
organizație, nu pot fi întreprinse demersuri oficiale atâta timp cât există 
prevederea constituțională de neutralitate permanentă, care prin definiție 
exclude aderarea. Totodată, există multiple căi, forme și posibilități de 
intensificare și lărgire a dimensiunii de cooperare în interesul și al Repu-
blicii Moldova, și al sistemului de securitate colectivă. În cazul UE, nu 
există prevederi care ar impiedica atât politicile de aderare a Republicii 
Moldova la UE, cât și ancorarea țării noastre în toate formele de coope-
rare în cadrul Politicii Comune de Securitate și Apărare a UE. Partene-
riatele cu SUA și România sunt definitorii pentru transformarea Armatei 
Naționale, a trupelor de carabinieri și ai instituțiilor din sectorul de secu-
ritate și apărare în instituții complet interoperabile cu cele euro-atlantice 
și parte a unui complex comun de apărare colectivă.

O scurtă retrospectivă istorică. Elucidarea experienței istorice 
naționale în domeniul construcției militare este necesară nu numai din 
considerente cognitive, de a cunoaște tradiția faptelor de arme prin relie-
farea cutumei și cadrului normativ, instituțiilor abilitate și acțiunilor, ci și 
în plan aplicativ, în vederea reformării, în complex, a sistemului național 
de securitate și apărare, dar ținând cont de exigențele timpului.Istori-
cul militar, colonel Vitalie Ciobanu, astfel descrie elanul primilor ani de 
constituire a Armatei Naționale: „Evenimentele ce au urmat actului de 
independenţă au fost marcate de un efort reformator ce viza consolidarea 
instituţiilor statale. Pentru ca noul stat să se poată menţine pe arena in-
ternaţionalăşi să poată funcţiona eficient, se impunea necesitatea creării 
unor instituţii adecvate. Unul dintre punctele principale pe agenda lideri-
lor moldoveni era constituirea Armatei Naţionale. La 3 septembrie 1991, 
preşedintele Snegur, a emis decretul nr. 194, prin care, în conformitate cu 
Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova şi în scopul asigurării 
protecţieisuveranităţii republicii şiintegrităţii ei teritoriale, decreta: “1. 
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Crearea Forţelor Armate ale Republicii Moldova; 2. Încredinţa Guver-
nului Republicii Moldova să elaboreze în termen de o lună, concepţiaşi 
măsurile concrete pentru finanţareaşi fondarea bazei tehnico-materiale 
a Forţelor Armate ale Republicii Moldova, completarea lor cu cadre de 
militari în termen şiofiţeri. 3. Iniţierea tratativelor cu conducerea URSS 
în scopul reglementării problemelor privind evacuarea trupelor armatei 
sovietice de pe teritoriul Republicii Moldova şi înlocuirea lor prin forma-
ţiunileForţelor Armate ale Republicii Moldova”51.

La prima etapă de dezvoltare a noului stat independent Republica 
Moldova și a instituțiilor sale fundamentale din domeniul securității și 
apărării naționale, a predominat o abordare pragmatică: de a folosi în 
construcția militară o mare parte din patrimoniul militar rămas de la fos-
ta Armată URSS, de la vastele teritorii de dislocare a trupelor, tehnicii, 
munițiilor și instituțiilor militare (peste 11 mii de hectare), cu sute de 
clădiri, instalații, cazarme, depozite, tiruri de trageri etc., până la tehnica 
militară și auxiliară, armament din dotare, muniții și rezerve logistice. 
Spre deosebire de Țările Baltice și unele state din fosta Iugoslavie, care 
au aplicat varianta „zero”, adică au renunțat, în mare parte, la tehnica și 
armamentul de tip sovietic, au luat curs spre integrarea deplină în NATO 
și, respectiv, au croit instituția militară a statului în conformitate cu stan-
dardele, valorile și procedurile Alianței Nord-Atlantice, Republica Mol-
dova a ales o altă cale, de rând cu Ucraina, Georgia. 

Gândurile, aspirațiile și planurile inițiale de constituire a noilor forțe 
armate sunt descrise amănunțit în memoriile primilor doi miniștri de apă-
rare – generalii Ion Costaș și Pavel Creangă52. În lucrarea citată, „Zilele 
eclipsei: Cronica războiului nedeclarat”, generalul Ion Costaş argumen-
tează că, la acel moment, nu era necesară crearea unui organism militar, 
deoarece nu existau premise reale53. Putem, totuşi, presupune că moti-
vul era dorinţa de a menţine autoritatea exclusivă în domeniul militar al 
structurii pe care o conducea la acel moment. În calitatea sa de ministru 
de interne, în subordinea generalului se aflau trupele de carabinieri şi 
crearea altor structuri ar fi presupus împărţirea de responsabilităţi în lua-

51 Ciobanu,V. N. Organizarea instituției militare a Republicii Moldova (1991-2011). 
Chișinău, 2011, p. 21.

52 Креанг, П. Я хочу рассказать. Второе издание, Кишинэу, 2005; Ion Cosaş. 
Zilele eclipsei: Cronica războiului nedeclarat. Chișinău, 2010.

53 Costaș, I. Transnistria 1989-1992. Cronica unui război nedeclarat. București: Rao, 
2012. p. 374.
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rea deciziilor. Generalul Costaş se referă la conflictele interne, pe atunci 
la etapă incipientă, sau încearcă să argumenteze că formarea Armatei 
Naţionale era un moft al preşedintelui Snegur. Ion Costaş aducea atât 
argumente politice, cât şi economice, menţionând că această construcţie, 
care necesita infanterie, aviaţieşi grăniceri, era cu mult mai costisitoare 
decât întreţinerea unor unităţi de jandarmi – funcţie îndeplinită pe atunci 
de carabineri54.

E adevărat că, spre deosebire de alte foste republici unionale, care 
aveau pe teritoriul lor formaţiuni militare apte de luptă, ulterior trans-
formate în forţe armate naţionale, Moldova a primit sub jurisdicţia sa, în 
mare parte, unităţi militare, ale căror cadre de ofiţerişi plutonieri au refu-
zat să depună jurământ de credinţă noului stat. Aceasta a dus la faptul că 
unităţile militare trecute sub jurisdicţia Moldovei au fost inapte din punct 
de vedere al capacităţii de luptă, destinaţiei, efectivului, structurii, locu-
lui de dislocare. Armata Naţională a început să se formeze pe o temelie 
principial nouă, utilizând doar baza tehnico-militară a fostelor unităţi mi-
litare. În această perioadă procesul creării forţelor armate şi a sistemului 
naţional de apărare a decurs fără a avea la bază concepţiişi programe în 
domeniul securităţiinaţionaleşi a construcţiei militare în stat, sistemati-
zate şi coordonate cu interesele fundamentale ale statului. Deciziile în 
problemele construcţiei militare se elaborau de către Ministerul Apărării, 
ţinându-se cont de viziunile şi conceptele proprii, fără participarea ne-
mijlocită a organelor de conducere şi administrare.

Această discuție fundamentală – ce tip de forțe armate servesc cel 
mai bine statul Republica Moldova – sunt actuale și astăzi. În pofida 
mai multor exerciții de analiză a riscurilor, de studii de earlywarning (de 
prevenire timpurie a conflictelor), rezultatele cărora s-au regăsit în toate 
documentele strategice de politică de apărare și care vorbesc, implicit, 
despre necesitatea existenței unor forțe armate adecvate amenințărilor 

54 Notă: Această dispută a evoluat mai apoi în tendința fiecărui nou ministru al 
apărării venit din mediul polițist să trateze Armata Națională ca un tip de trupe de interne, 
un fel de „spețnaz” și un apendice al ministerului de interne. În anul 1998, propunerile 
MAI la proiectul concepției reformei militare se începea cu fraza „1. De lichidat Armata 
Națională din motiv că Republica Moldova nu dorește să lupte cu nimeni. 2. De transmis 
de la balanța MAp la balanța MAI toate clădirile, taberele militare etc….” Ministrul A 
Pânzari, fost ofițer ”operativ” de poliție, într-o emisiune televizată, fiind întrebat de ce 
militarii din armată trebuie să patruleze străzile, a răspuns cam în felul acesta: ”…acum, 
în primăvară, polițiștii sunt obosiți și extenuați, ei trebuie să prindă hoții și grupurile 
criminale, iar militarii oricum stau degeaba în cazarme, trebuie să ajute poliției…”
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și riscurilor la adresa independenței, suveranității și integrității statului, 
mulți politicieni, experți din domeniu, activiști civici (marea majoritate a 
cărora provin din partidele de stânga pro-ruse, din mediul concetățenilor 
nostalgici, rusofoni și celor din stânga Nistrului sau UTA Găgăuză) 
contestă, sub diferite forme și aducând diferite argumente, necesita-
tea existenței unei armate naționale moderne. O bună parte din aceste 
narațiuni fac parte din acțiuni concertate din cadrul campaniilor propa-
gandistice, alimentate de Federația Rusă în cadrul războiului hibrid pe 
care îl poartă cu NATO și toate statele care nu intră în arcul aliaților săi. 
Republica Moldova este un stat care are spațiul public în afara contro-
lului autorităților naționale. Potrivit datelor furnizate de către Consiliul 
de Coordonare al Audiovizualului (CCA), 80% din știrile, informațiile și 
comentariile vehiculate în spațiul public, în orice limbă, sunt produse în 
Federația Rusă.

Comunicarea și explicarea scopului activităților și deciziilor luate 
este obligația guvernelor democratice pentru a obține competența și cre-
dibilitatea în stabilirea legitimității importanței deciziilor de lungă du-
rată, precum și depășirea obstacolelor în procesul reformării. Definirea 
şi implementarea strategiilor de securitate naţională are o importanţăex-
cepţională pentru fiecare stat în parte. Cu atât mai mult acest proces era 
deosebit de important pentru statele europene la intersecţia de milenii, 
când tendinţele de integrare şi cooperare în cele mai diverse domenii au 
devinit tot mai intense, când dorinţele de depăşire a vechilor antagonis-
me se transformă în eforturi comune de identificare şi de edificare a unor 
noi modele de securitate. Pentru statele aflate în perioada de tranziţie, 
cum a fost și este şi Republica Moldova, succesul obţinut în acest pro-
ces constituie premisele necesare pentru o dezvoltare economică dura-
bilă şi semnifică îndeplinirea condiţiilor minime pentru o integrare mai 
strânsă în comunitatea europeană. Exemplul Poloniei, Cehiei, Ungariei, 
României, Bulgariei şiŢărilor Baltice este pe cât se poate de elocvent. În 
ultimul caz, demonstraţia este cu atât mai semnificativă, dat fiind faptul 
că pornind, practic, din condiţii similare celor în care se afla la începutul 
anilor 90 Republica Moldova, Ţările Baltice au obţinut formarea unui ca-
dru modern de securitate, fapt care a impulsionat atât multiplicarea cone-
xiunilor cu statele europene, cât şi prosperarea economică. În comparaţie 
cu succesele acestor ţări, Republica Moldova, aproape la un deceniu de 
la Declaraţia de independenţă, nu avea o strategie coerentă de securitate 
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naţională, de consolidare şi dezvoltare a statalităţii. În acest context, am 
fost nevoiţi să constatăm că, printre multiplele probleme cu care se con-
frunta atunci statul moldovenesc, o problemă de importanţă primordială 
era revizuirea şi redefinirea strategiei de securitate și apărare. A devenit 
clar că nu mai poate fi pus la îndoială faptul că stabilitatea economică şi 
prosperarea, integrarea europeană şiobţinereainvestiţiilor strategice din 
exterior sunt direct dependente de climatul general de securitate, de asi-
gurarea securităţiiaceloraşiinvestiţii, de integritatea teritorială şi de solu-
ţionarea diferendului transnistrean, de calitatea şieficienţa sistemului de 
asigurare a securităţiinaţionale.

O sarcină aparte pentru redimensionarea sistemului de securitate 
națională constă în educarea, instruirea și încadrarea politicienilor, 
parlamentarilor și funcționarilor publici în domeniul securității și 
apărării naționale, crearea unei mase critice de cadre instruite și in-
formate la toate nivelurile guvernării, aparatului administrativ cen-
tral și din autoritățile locale.
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Summary 
The article aims to shed light and analyse the resilience from NATO perspec-

tive and understand the way information resilience is ensured and the strategic 
communication is used by NATO to assure resilience in relation to hybrid thre-
ats. We aim to find out the competences of StratCom to approach the current 
threats and the practices that the Republic of Moldova could take over to build 
its information resilience.

NATO committed to strengthen the national and collective resilience which is 
outlined in the Washington Treaty, namely in article 3, under which the Parties, 
separately and jointly, through continuous and effective self-help and mutual aid, 
will maintain and develop their individual and collective capacity to resist armed 
attacks. The commitment ensues from the indivisibility of security and relies on 
the solidarity and commitment to mutual defence. Resilience is a national respon-
sibility and a collective commitment. The main requirements of NATO in relation 
to national resilience, which are permanently updated to mirror the emergent chal-
lenges and priorities, provide a comprehensive framework to support the effective 
activation of armed forces and NATO’s three major tasks: collective defence, cri-
sis management, and cooperative security. Additionally, NATO contributes to the 
resilience of its network of partners and contributes to the fight against common 
threats to international security via different initiatives and programmes.

Therefore, resilience (including information resilience) shall not be percei-
ved as an alternative to national security, but on the contrary, this is an innovative 

55 Directoare executivă CID privind NATO în Moldova.
56 Coordonatoarea Programului Parteneriatul Estic, Fundația Konrad Adenauer în 
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way to ensure it. In the current security environment, strategic communication is 
used to gain trustworthiness, legitimacy and citizens’ support. 

Strategic communication is one of the tools to build resilience and it im-
plies a common mindset and a much-needed process and capacities, playing 
a vital role in supporting the implementation of national strategies and in the 
protection, maintenance, and achievement of national standing objectives and 
interests. Hence, StratCom increases the likelihood of issuing an appropriate 
signal towards the right public, at the right time. StratCom represents the ca-
pacity to coordinate the process of spreading “the right message” and of crea-
ting “a counter-narrative”, thus orchestrating better the governmental activity 
to lead and coordinate the decision-making process in favour of the national 
interest.

The successful implementation of the strategic communication as a national, 
but also as a regional tool, along with the economic and diplomatic factors can 
contribute to the transformation of the regional security environment, can stren-
gthen resilience and ensure the protection and presentation of the state’s vital 
interests to the population and external partners. 

Consequently, “everything communicates” is at the core of NATO’s approa-
ch to Strategic Communication. Lately, Strategic Communication has underta-
ken a more important role within the Alliance. With the change of the security 
environment, characterised by hybrid threats and technological development, 
NATO and allies started to apply a coordinated and comprehensive approach 
to StratCom. Strategic Communication can be assigned to different functions, 
either in relation to the coordination mechanism of the government’s commu-
nication actions or to the communication activities. Then, it started being used 
to ensure that the actions of the state/organisation are coherent and its projects 
reflect the expected image. Only when StratCom is applied more effectively as 
a function, there is a higher chance that the right message will be communicated 
to the right public, at the right time. 

Strategic communication at the level of such an organisation as the North 
Atlantic Alliance is the result of the efforts of all structures, in particular, those 
in the area of influence communication.

Additionally, resilience implies persuasive communication, since the cam-
paigns that encourage the citizens to change behaviour and improve their resi-
lience are indispensable. Communication and resilience are an intrinsic part of 
the answer. 

Therefore, it is necessary to develop a response mechanism for the Republic 
of Moldova, which faces hybrid threats, lack of a security culture in terms of 
exploring the information environment and use of social networks, disinformati-
on, and fake news, intensification of attacks of some state entities on democratic 
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values and national interest. The establishment of a strategic communication 
process at the national level is an efficient long-term measure to counter such 
threats, as well as to enhance resilience, build social cohesion, and develop stra-
tegic communication principles. 

In the case of Republic of Moldova institutions, which lack qualitative sys-
temic responses, it is necessary to develop information resilience that will pay 
close attention to a mechanism of response to hybrid threats.

The most important recommendationin relation to building resilience (inclu-
ding informational resilience) is to adopt and apply national strategies aiming to 
counter disinformation campaigns and generate coherent narratives for vulnera-
ble groups of the population. A National Security Strategy has to be developed 
to reflect counter-solutions that could include efficient actions and mechanisms 
to respond to hybrid conflict technologies. Therefore, strategic communication 
shall become a vital component of Moldova’s national security. Successful use 
of strategic communication as a national and regional instrument will contribute 
to the transformation of the regional security environment, along with economic 
and diplomatic factors, will discourage some information, will develop resili-
ence, and secure the protection and presentation of vital interests of the state, 
population, and foreign partners.

Additionally, it is imperative to cooperate and borrow good practices for in-
stitutionalisation and implementation of strategic communication elements and 
elements of response to hybrid threats from specialised organisations (NATO 
Strategic Communication Centre of Excellence, EU East StratCom, European 
Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, etc.), international organi-
sations (NATO, EU, OSCE, etc.), as well as partner states (the United Kingdom, 
the Baltic States, Ukraine, Georgia, etc.).

Краткое содержание
В этой статье мы стремимся разъяснить и проанализировать: что озна-

чает устойчивость с точки зрения НАТО, почему и как обеспечивается 
информационная устойчивость, и как НАТО обеспечивает устойчивость к 
гибридным угрозам посредством стратегической коммуникации? Какими 
навыками обладает СТРАТКОМ в настоящее время для решения существу-
ющих проблем и какие методы Республика Молдова может перенять для 
повышения информационной устойчивости?

Обязательства НАТО заключаются в укреплении национальной и кол-
лективной устойчивости, что прочно закреплено в Вашингтонском до-
говоре, в частности в статье 3, в которой говорится, что союзники по от-
дельности и совместно, посредством постоянной и эффективной взаимо-
помощи, будут поддерживать и развивать индивидуальную и коллектив-
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ную способность противостоять вооруженным нападениям. Обязатель-
ство основывается на неделимости безопасности и опирается на соли-
дарность и долг защищать друг друга. Устойчивость – это национальная 
ответственность и коллективное обязательство. Основные требования 
НАТО к национальной устойчивости, которые постоянно обновляются 
с учетом возникающих вызовов и приоритетов, обеспечивают всеобъ-
емлющую основу для поддержки эффективной активации вооруженных 
сил и выполнения трех основных задач НАТО: коллективная оборона, 
кризисное управление и безопасность на основе сотрудничества. В то же 
время НАТО посредством различных инициатив и программ способству-
ет устойчивости своей сети партнеров и сотрудничает в противодействии 
общим угрозам международной безопасности.

Таким образом, устойчивость (включая информационную) не следует 
рассматривать как альтернативу национальной безопасности, а, скорее, как 
инновационный способ ее обеспечения. В сегодняшней среде безопасно-
сти стратегическая коммуникация используется для завоевания доверия, 
легитимности и поддержки граждан.

Стратегическая коммуникация, которая является одним из инструмен-
тов повышения устойчивости, требует общего менталитета, а также не-
обходимого процесса и возможностей, и имеет жизненно важное значение 
для поддержки реализации национальных стратегий и защиты, восстанов-
ления, поддержания и достижения постоянных национальных целей и ин-
тересов. Таким образом, СТРАТКОМ увеличивает вероятность передачи 
нужного сигнала нужной аудитории в нужное время. СТРАТКОМ пред-
ставляет собой способность координировать процесс передачи «правиль-
ного сообщения» и создавать «контр-нарративы», обеспечивая более эф-
фективное дирижирование деятельности правительства, для руководства и 
координации процесса принятия решений таким образом, чтобы отразить 
национальный интерес.

Успешное внедрение стратегической коммуникации в качестве нацио-
нального инструмента, но также и на региональном уровне, вместе с эконо-
мическими и дипломатическими факторами способствует трансформации 
среды региональной безопасности, укрепляет устойчивость, обеспечивает 
защиту и представление жизненно важных интересов государства как на-
селению, так и внешним партнерам.

Таким образом в основе подхода НАТО к стратегической коммуника-
ций лежит тот факт, что «общается всё». В последние годы стратегическая 
коммуникация стала играть более важную роль в Североатлантическом со-
юзе. В условиях изменяющейся среды безопасности, характеризующейся 
гибридными угрозами и технологическим развитием, НАТО и ее союзни-
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ки внедрили скоординированный и всеобъемлющий подход к СТРАТКОМ. 
Стратегическая коммуникация может быть охарактеризована различными 
функциями, как в отношении механизма координации правительственных 
коммуникационных действий, так и коммуникационной деятельности. 
Впоследствии используется, чтобы гарантировать, что действия в госу-
дарстве / организации согласованы и что его проекты отражают желаемый 
имидж.Когда СТРАТКОМ эффективно применяется как функция, это уве-
личивает вероятность того, что нужный сигнал будет передан нужной ау-
дитории в нужное время.

Стратегическая коммуникация на уровне организации размером с Се-
вероатлантический альянс является результатом усилий всех структур, 
особенно в сфере коммуникации влияния, которые имеют такую   же цель.

Устойчивость также требует убедительной коммуникации, поскольку 
кампании, побуждающие их изменить свое поведение и повысить свою 
личную стойкость, очень важны. Коммуникация и устойчивость - неот-
ъемлемая часть ответа.

В этом контексте для Республики Молдова, которая сталкивается с ги-
бридными угрозами, отсутствием культуры безопасности в плане изучения 
информационной среды и использования социальных сетей, дезинформа-
цией и ложными новостями, усилением атак некоторых государственных 
структур на демократические ценности и национальные интересы, нужда-
ется в разработке механизма реагирования. Так, создание процесса страте-
гической коммуникации на национальном уровне является эффективной 
долгосрочной мерой в противодействии этим угрозам, а также в повы-
шении устойчивости и укреплении социальной сплоченности, и развитии 
принципов стратегической коммуникации.

В случае институтов Республики Молдова, которые демонстрируют от-
сутствие качественных системных механизмом реагирования, необходимо 
развивать информационную устойчивость, которая должна уделять внима-
ние механизму противостояния гибридным угрозам.

Наиболее важные рекомендации по усилению устойчивости (включая 
информационную) заключаются в принятии и реализации национальных 
стратегий по борьбе с кампаниями дезинформации и в предоставлении хо-
рошо структурированных нарративов уязвимым группам населения. В то 
же время следует разработать и принять Стратегию национальной безо-
пасности, которая также должна включать контрмеры, включая эффектив-
ные инструменты и действия для реагирования на технологии гибридных 
конфликтов. В связи с этим стратегическая коммуникация должна стать 
жизненно важным компонентом национальной безопасности Республики 
Молдова. Успешное внедрение стратегической коммуникации в качестве 
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национального инструмента, но также и на региональном уровне, будет 
способствовать трансформации среды региональной безопасности вместе 
с факторами, препятствующими экономическим, дипломатическим и раз-
ведывательным действиям, повысит устойчивость и обеспечит защиту и 
представление жизненно важных интересов государства как населению, 
так и внешним партнерам.

Также необходимо сотрудничать и перенять передовой опыт инсти-
туционализации и практического применения элементов стратегической 
коммуникации и реагирования на гибридные угрозы со стороны специа-
лизированных организаций (Центр передового опыта НАТО СТРАТКОМ, 
EastStratCom ЕС, Европейский центр передового опыта по борьбе с ги-
бридными угрозами. и т. д.), международных организаций (НАТО, ЕС, 
ОБСЕ и т.д.), а также государств-партнеры (например, Великобритания, 
страны Балтики, Украина, Грузия и т. д.).

Introducere. Caracterul global al infrastructurilor critice de 
informație și în special al Internetului, impune o abordare globală co-
mună a securității și a rezilienței. Doar printr-o coordonare puternică se 
va putea obține un impact direct de asigurare a securității. O abordare 
integrată la nivel național și regional pentru ameliorarea securității și 
a rezilienței infrastructurilor critice de informație, ar completa în mod 
util și ar reprezenta o valoare adăugată pentru programele de protejare a 
acestor infrastructuri și pentru sistemele de cooperare existente. O abor-
dare comuna la nivel regional ar fi benefică tuturor, deoarece multe dintre 
probleme și dificultăți sunt comune57.

Prevenția, reacția și stabilitatea sunt dintre cele mai comune și, în același 
timp, frecvente reacții și încercări pentru a asigura reziliența. Prevenția 
și reacția sunt instrumente de gestiune a crizelor. Acestea sunt cuplate cu 
instrumente mai sofisticate, în special, cu sistemele de avertizare timpu-
rie (earlywarning) funcționale și capabile să surprindă și cele mai subti-
le, sensibile și importante schimbări la nivelul indicatorilor critici, care ar 
arăta emergența crizelor. Sistemele de avertizare timpurie (earlywarning) 
concentrează un nivel foarte înalt de cunoaștere și o capacitate importantă 

57 Protejarea Europei de atacuri cibernetice și perturbații de amploare: ameliorarea 
gradului de pregătire, a securității și a rezilienței. Comunicarea Comisiei către Consiliu, 
Parlamentul European, Comitetul economic și social european și Comitetul Regiunilor 
privind protecția infrastructurilor critice de informație https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009SC0400&from=EN
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de anticipare. Ele ne ajută să știm ceea ce avem în fața noastră în timp real, 
susțin pregătirea și îmbunătățesc capacitatea de prevenție58.

În iunie 2021, șefii de stat și de guvern ai Alianței Nord-Atlantice, 
afirmau că reziliența națională și colectivă reprezintă o bază esențială 
pentru descurajare și apărare, fiind credibile și pentru îndeplinirea efec-
tivă a sarcinilor de bază ale Alianței și vitale în eforturile noastre de a ne 
proteja societățile, populațiile și valorile noastre comune59.

Necesitatea asigurării rezilienței informaționale. Odată cu creșterea 
dependenței de tehnologiile și serviciile informaționale, a sporit ris-
cul potențial de dezinformare și propagandă. Această situație prezintă 
multe caracteristici ale unei situații de urgență, dar, în loc de a provo-
ca daune materiale, slăbește coeziunea socială și erodează încrederea în 
instituțiile democratice. Dat fiind faptul că mass-media este parte inte-
grantă a societăților moderne, este necesară o abordare comprehensivă 
a securității informaționale. Mai întâi de toate, societățile trebuie să-și 
îmbunătățească reziliența informațională și să abordeze amenințările afe-
rente informației prin prisma gestionării situațiilor de urgență. 

Gestionarea situațiilor de urgență implică patru etape separate60:
I. Prevenirea poate minimiza efectele negative ale unei posibile 

situații de urgență. Capacitatea de prevenire implică conștientizarea pu-
blică a pericolelor dezinformării și a impactului lor negativ asupra dis-
cursului public.

II. Pregătirea funcționează ca un sistem de avertizare timpurie și cu-
prinde mecanisme de monitorizare a mass-mediei și de conștientizare a 
conținutului. Aceasta necesită instrumente umane și tehnologice pentru a 
detecta și a raporta elementele false în mass-media tradiționale și sociale. 

III. Mecanismele de reacționare sunt contramăsuri utilizate pentru a 
face față dezinformării și propagandei. Acestea includ ajustarea cadrului 
legislativ și sporirea eficacității mecanismului de reglementare a mass-
mediei, precum și consolidarea angajamentului public și a capacității 
instituționale de comunicare strategică. 

58 Chifu, Iu. Reziliență strategică: de la stabilitate și prevenție la acțiune pro-activă 
și adaptabilitate dinamică, 2021.https://gmr.mapn.ro/app/webroot/fileslib/upload/files/
arhiva%20GMR/2021%20gmr/1/CHIFU.pdf

59 NATO Strengthened Resilience Commitment, 14 June 2021, https://www.nato.
int/cps/en/natohq/official_texts_185340.htm

60 Cultivarea rezilienței informaționale în sectorul mass-media din Moldovahttps://
freedomhouse.org/sites/default/files/2020-03/04_Information_Resilience_RO.pdf
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IV. Finalmente, faza de recuperare ar trebui să creeze un mediu în 
care mijloacele de informare ar servi cu fidelitate publicului, iar societa-
tea ar rămâne vigilentă față de manipulare. Acest lucru necesită investiții 
pe termen lung în programe educaționale, menite să îmbunătățească 
educația mediatică și gândirea critică.

Reziliența din perspectiva NATO. Angajamentul NATO este de a 
consolida reziliența națională și colectivă, care este ferm ancorată în Trata-
tul de la Washington, în special, în articolul 3, care prevede că Aliații, se-
parat și în comun, prin intermediul ajutorului reciproc continuu și eficient, 
își vor menține și dezvolta individual și capacitatea colectivă de a rezista 
atacurilor armate. Angajamentul se bazează pe indivizibilitatea securității 
și se sprijină pe solidaritatea și angajamentul de a se apăra reciproc.

Reziliența este o responsabilitate națională și un angajament colectiv. 
Cerințele de bază ale NATO pentru reziliența națională, care sunt actuali-
zate în permanență pentru a reflecta provocările și prioritățile emergente, 
oferă un cadru cuprinzător pentru a sprijini activarea efectivă a forțelor 
armate și a celor trei sarcini principale ale NATO: de apărare colectivă, 
management al crizelor și securitate cooperativă. 

În cadrul Conceptului și planificării NATO 2030, a fost stabilit ca 
obiectiv consolidarea rezilienței. Observând că reziliența rămâne o res-
ponsabilitate națională, e nevoie de a adopta o abordare mai integra-
tă și mai bine coordonată, în concordanță cu angajamentul colectiv în 
temeiul articolului 361 din Tratatul Atlanticului de Nord, de a reduce 
vulnerabilitățile și de a ne asigura că armatele pot opera eficient în pace, 
criză și conflict. Aliații vor dezvolta o propunere pentru a stabili, evalua, 
revizui și monitoriza obiectivele de reziliență, pentru a ghida obiectivele 
de reziliență și planurile de implementare dezvoltate la nivel național. Fi-
ecărui aliat individual îi va reveni sarcina să determine cum să stabileas-
că și să îndeplinească obiectivele naționale de reziliență și planurile de 
implementare, permițându-le să facă acest lucru într-un mod compatibil 
cu competențele, structurile, procesele și obligațiile naționale respective 
și, după caz, cu cele ale Uniunii Europene.

Abordarea amenințărilor și provocărilor la adresa rezilienței NATO, 
din partea actorilor statali și non-statali, iau forme diverse și implică uti-
lizarea unor varietăți de tactici și instrumente. Acestea includ: amenințări 

61 Reziliența și Articolul 3 al NATO. https://www.nato.int/cps/en/natohq/
topics_132722.htm
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și activități convenționale, neconvenționale și hibride; atacurile teroriste; 
activități cibernetice sofisticate, rău intenționate; activități de informare 
ostile, din ce în ce mai răspândite, inclusiv dezinformarea, care vizează 
destabilizarea societăților și subminarea valorilor; încercarea de a inter-
fera cu procesele democratice și buna guvernare. 

Fiecare țară membră a NATO trebuie să fie rezilientă pentru a rezista 
și a se reface după un șoc major, cum ar fi un dezastru natural, eșecul 
infrastructurii critice sau un atac hibrid sau armat. Reziliența este capaci-
tatea unei societăți de a rezista și de a se recupera după astfel de șocuri și 
combină atât pregătirea civilă, cât și capacitatea militară. Pregătirea civi-
lă este un pilon central al rezistenței Aliaților și un factor esențial pentru 
apărarea colectivă a Alianței, iar NATO îi sprijină pe Aliați în evaluarea 
și îmbunătățirea pregătirii lor civile.

Pandemia COVID-19 a amplificat nu numai succesele și eșecurile 
sistemelor de sănătate ale lumii, ci și importanța parteneriatelor multila-
terale în domeniul bio-securității. Pregătirea pentru următoarea pande-
mie va necesita adaptare, interconectivitate și reziliență - capacitatea de 
a rezista și de a se recupera rapid după șocuri majore ale infrastructurii62. 
Alianțe interguvernamentale, precum NATO, pot juca un rol esențial în 
dezvoltarea relațiilor și a capacităților necesare pentru o sferă globală de 
bio-securitate sănătoasă, care asigură o lume mai sigură.

Lansând Agenda NATO 2030, Secretarul General NATO, Jens Stol-
tenberg a remarcat că „cel mai bun mod de a preveni un conflict este de a 
elimina orice loc de îndoială, orice loc de calcul greșit cu privire la pregăti-
rea și disponibilitatea NATO de a proteja toți Aliații. Apărarea și descuraja-
rea sunt esențiale.” El a subliniat, de asemenea, că reziliența este esențială 
și „reziliența – fie că este vorba de infrastructură, telecomunicații, 5G sau 
asistență medicală, acces la echipamente de protecție – toate acestea con-
tează pentru societate, dar de fapt, de asemenea, contează pentru NATO în 
calitate de alianță și pentru capacitățile noastre militare”63.

Trăim într-o epocă în care tot mai mulți oameni au acces la tehnologii 
extrem de sofisticate și aproape fiecare bun social, economic sau militar, 

62 Levy, J.The bestdefense: Why NATO shouldinvest in resilience, https://www.atlan-
ticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/the-best-defense-why-nato-should-invest-in-resili-
ence/

63 Remarks by NATO Secretary General Jens Stoltenberg on launching #NATO2030 
- Strengthening the Alliance in an increasingly competitive world https://www.nato.int/
cps/en/natohq/opinions_176197.htm 
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a devenit securitizat sau vulnerabil la întreruperi – fie temporare sau mai 
durabile – de la un atacator extern sau chiar o sursă din interior. Într-o 
lume globalizată, dar și mai ostilă și complexă, reziliența va rămâne o 
preocupare continuă pentru Aliați, necesitând o adaptare constantă pe 
măsură ce apar noi vulnerabilități și amenințări64.

Funcțiile critice sunt funcțiile vitale pentru bunăstarea unei societăți, 
care trebuie protejate sau susținute. În cazul în care aceste funcții sunt 
afectate, acest lucru ar putea provoca perturbarea unei națiuni și a 
societății. Funcțiile critice pot fi distruse prin combinarea mai multor 
procese (de ex. legal, etnic, politic) și infrastructuri (de ex. Rețele de 
alimentare, sănătate). Cercetătorii din cadrul centrului de Comunicare 
Strategica a NATO au identificat cinci domenii majore ale funcțiilor cri-
tice: guvernanță și democrație, societate, media și informație publică, 
economie, securitate și apărare, diplomație, geopolitică și infrastructură. 
Aceste domenii au fost selectate reieșind din vulnerabilitățile identificate 
(exemplu a se vedea Tabelul 1). 

Tabel 1. Vulnerabilitățile identificate la nivel de guvernare- 
democrație și societate

Guvernare – Democrație Societate
Coruperea elitelor politice, a serviciilor − 
de securitate sau a autorităților de apli-
care a legii (salarii, finanțare). 
Infiltrarea sau cooperarea elitelor politi-− 
ce cu „națiunea-sursa”. 
Instituții slabe ale statului; lipsa voinței − 
politice; guvernanță deficitară; tradiția 
clientelismului între guvern și mediul 
de afaceri.
Lipsa de transparență și responsabilita-− 
te; lipsa încrederii publice.
Clivaje politice și partide extremiste; − 
dezbateri polarizate și diviziuni politi-
ce-ideologice preexistente.
Lacune juridice; limitele aplicării legii. − 

Clivaje societale, tensiuni − 
între diferite grupuri etnice, 
religioase, politice, culturale 
sau de altă natură. 
Neacordarea integrării grupu-− 
rilor minoritare. - Dezbateri 
polarizate și diviziuni ideolo-
gice preexistente.
Societate civilă slabă. − 
Lipsa finanțării pentru − 
organizațiile educaționale, 
academice sau de caritate.
Inegalitate și sărăcie, lipsa − 
asistenței medicale publice, a 
infrastructurii și a educației.

 Sursă: Strategic Communications HybridThreatsToolkitApplyingtheprinci-
ples of NATO Strategic Communications tounderstandandcountergrey zone thre-
ats, p. 25.

64 Shea, J. Resilience: A Core Element of Collective Defence. https://www.japcc.org/
resilience-a-core-element-of-collective-defence/ 
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StratCom-ul în abordarea provocărilor existente și necesităție 
deasigurare a unui proces mai eficientde comunicare strategică. 
Modificările din mediul internațional de securitate, continuă să ne pro-
voace capacitatea de a înțelege și de a răspunde la peisajul evolutiv al 
amenințărilor. Amenințările asupra securității naționale sunt mai diverse 
și emană dintr-o răspândire a actorilor, care sunt provocați de tehnolo-
gie. Actori, care pot folosi o serie de mijloace și modalități pentru a-și 
promova interesele de securitate în detrimentul unei ținte și care sunt 
capabili să facă acest lucru fără a fi detectați sau a depăși vreun prag clar 
de răspuns.

Multiplicarea tiparelor hibride din ultima perioadă relevă, pe de o par-
te, multitudinea combinațiilor de metode și mijloace ale agresorului, care 
contribuie la atingerea obiectivului strategic al acestuia – reprezentând, 
de fapt, chintesența războiului hibrid – și, pe de altă parte, necesitatea 
aprofundării eforturilor conjugate, instituționale și academice, pe proble-
matica răspunsului la noile tipuri de amenințări de securitate65.

Amenințările hibride se referă , la metodele și instrumentele utilizate 
de un potențial agresor – care poate fi un actor statal sau non-statal – pen-
tru a-și susține propriile interese, strategii și obiective66.

Noua eră a amenințărilor hibride pune în discuție rolul statului-
națiune și, în egală măsură, pe cel al formatelor de cooperare regională 
și al alianțelor din care acestea fac parte, precum și normele de drept 
internațional existente, care, fie limitează, fie nu asigură un cadru adecvat 
de răspuns la acest gen de acțiuni.

Astfel, contracararea amenințărilor hibride este posibil să solicite 
concentrarea eforturilor pentru acţiuni cu efect în domeniul moral, că-
rora le urmează câştigarea încrederii populaţiei. Totodată, adversarii pot 
opta pentru o strategie pe termen lung, prin care să evite înfrângerea în 
locul câștigării victoriei. Este foarte probabil ca succesul în contracara-
rea ameninţărilor hibride să nu fie obținut prin întrebuințarea exclusivă 
a instrumentului militar, în aceste situaţii fiind necesară o nouă abordare 

65 Bărbulescu, C.;Frunzeti, T. Reziliența națională la amenințările hibride și cultura 
de securitate. Uun cadru de analiză. În: Impact strategic, Nr. 1/2[66-67]/2018, p. 16.

66 Saarelainen, M. Hybridthreats – what are we talking about? Centrul European 
de Excelență pentru contracararea amenințărilor hibride, Helsinki, 2017.https://www.hy-
bridcoe.fi/news/hybrid-threats-what-are-wetalking-about/
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cuprinzătoare, sprijinită de efortul concertat al tuturor instrumentelor de 
putere, inclusiv de operațiiinformaționale67.

Astfel, reziliența (inclusiv cea informațională) nu trebuie considerată 
o alternativă la securitatea națională, ci, dimpotrivă, un mod inovativ de 
asigurare a acesteia. Această posibilă perspectivă nouă asupra securității 
ar trebui să fie mult mai flexibilă și să permită descurajarea și contra-
cararea adversarilor hibrizi cu o gamă largă de instrumente, rezultat al 
interconectării dintre sectoarele civile (publice și private) și sectorul mi-
litar, adversarii combină și sincronizează diferite măsuri pentru atingerea 
obiectivelor strategice, rămânând în același timp sub pragul conflictului 
deschis. În cele din urmă, aceste măsuri vizează influențarea liderilor po-
litici și a deciziilor pe care le iau. De aceea, subiectul este unul de interes 
pentru cei din domeniul Comunicării Strategice68.

În mediul de securitate actual, comunicarea strategică este utilizată 
pentru a obține credibilitate, legitimitate și susținerea cetățenilor69.Oa-
menii iau decizii în funcție de propriile condiții sociale, experiență și a 
prejudecăților cognitive. Aceștia văd lumea din jur și interpretează eve-
nimentele, bazându-se pe propriile percepții. Acesta este un model care 
poate fi folosit pentru a înțelege diverse auditorii – public, părți interesate 
și lideri politici – fiind influențați să ia decizii. 

Tehnologia a alterat dinamica acestei interacțiuni. Modificări ale 
vitezei, costurilor și accesului, dictează faptul că informația nu se mai 
transmite cu viteza materiei, ci cu viteza luminii. Guvernele trebuie să 
se adapteze cu noile metode și structuri, pentru a putea aborda aceste 
provocări. Mentalitatea comunicării strategice urmărește să acomodeze 
aceste schimbări în caracterul competiției geopolitice. 

Aceasta oferă coerență influenței strategice prin tentativa de a încer-
ca înțelegerea modului în care audiențele percep lumea și, ulterior, prin 

67 Potîrniche, M. T.; Petrescu, D. Modalități de contracarare a amenințării hibri-
de la adresa securității statelor. Editura Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I”, 
București, 2019, p. 16.

68 Hansen, P.; Gill, M. Strategic Communications Hybrid Threats Toolkit Applying 
the principles of NATO Strategic Communications to understand and countergrey zone 
threats, p.12-13. https://stratcomcoe.org/cuploads/pfi les/Strategic-Communications-Hy- https://stratcomcoe.org/cuploads/pfi les/Strategic-Communications-Hy-https://stratcomcoe.org/cuploads/pfiles/Strategic-Communications-Hy-
brid-Threats-Toolkit_Rev_12l.pdf

69 A se vedea: Mârzac, E. Comunicarea Strategică în sectorul de securitate și apăra-
re. Nota analitică, IPRE,nr.4, 2019. https://infocenter.md/wp-content/uploads/2019/06/
Not%C4%83-analitic%C4%83_StratCom-%C3%AEn-sectorul-de-securitate-
%C8%99i-ap%C4%83rare_Elena-M%C3%A2rzac-CID-NATO.pdf
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asigurarea că planurile sunt integrate și executate în mod consistent. 
Experții în comunicare strategică consideră că aceasta nu reprezintă co-
municarea strategiei, ci comunicarea ca strategie70.

În cadrul cercetării HybridThreats. A Strategic Communications Per-
spectiveelaborate de experțiiCentrului de Excelență a Comunicării Stra-
tegice găsim că primul pas în procesul de Comunicare Strategica este 
înțelegerea mediului informațional. Considerațiile privind percepția și 
comportamentul uman ar trebui să fie esențiale în înțelegerea dinamicii 
amenințărilor hibride, a modului în care acestea sunt percepute, interpre-
tate și atribuite. Comunicarea, inclusiv a acțiunilor, imaginilor, cuvintelor 
și politicilor, ar trebui să fie colectivă și integrată. Fiecare acțiune, pe care 
un guvern o ia sau nu o ia, comunică ceva, astfel încât tot personalul din 
fiecare departament și ramură sunt comunicatori. Acțiunile de abordare a 
amenințărilor hibride ar trebui să fie ghidate de o strategie națională care 
să aibă un consens în rândul populației și care să fie susținută de sus în 
jos de conducerea politică.

Considerațiile de comunicare ar trebui să se afle încă de la început 
în centrul elaborării și punerii în aplicare a oricărei strategii. Mai mult, 
trebuie să se țină cont de amenințările strategice specifice mediului de 
securitate, cum ar fi71:

Influențarea directă a opiniei publice;− 
Înființarea, finanțarea sau susținerea instituțiilor academice, − 

educaționale ori culturale; Dezinformare, știri false sau campanii de dez-
informare;

Crearea sau sprijinirea canalelor de media și de știri, acționariate − 
media sau campanii publicitare, presiunea asupra jurnaliștilor;

Acutizarea diviziilor societale;− 
Finanțarea, susținerea sau promovarea organizațiilor naționale, re-− 

ligioase sau de politică extremistă;
Polarizarea dezbaterilor politice pentru subminarea unui anumit − 

program politic;
Exploatarea identităților etnice sau culturale pentru a submina co-− 

eziunea socială;

70 Hansen, P.; Gill, M. Op. cit.
71 Aday, S.; Andžāns, M.; ș. al. Hybrid Threats. A Strategic Communications Perspec-

tive. Riga: NATO Strategic Communications Centre of Excellence. https://stratcomcoe.
org/pdfjs/?file=/publications/download/2nd_book_short_digi_pdf.pdf?zoom=page-fit
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A− gitație și tulburări civile;
Agitarea anumitor grupări societale, culturale, religioase sau etnice − 

pentru a face apel la schimbarea politicii sau pentru a iniția proteste îm-
potriva populației vizate;

Perturbarea proceselor politice sau economice prin intermediul − 
protestelor și boicoturilor;

Riscul de radicalizare sau escaladare violentă;− 
Imixtiune în alegeri;− 
Imixtiuni externe în alegeri pentru a influența comportamentul de − 

vot al populației;
Scăderea încrederii publice în guvern și armată, discreditarea gu-− 

vernelor și instituțiilor publice țintă,
Subminarea credibilității și legitimității politicilor și operațiunilor;− 
Crearea insecurității publice, mită și scandaluri legate de corupție, − 

șantaj și extorcare;
Subminarea guvernanței și a funcțiilor statului;− 
Sponsorizarea externă a unui anumit partid sau actor politic;− 
Stabilirea unor structuri guvernamentale informale paralele prin − 

sistemele de informație, educație și sănătate;
Corupție și rețele criminale, crimă organizată.− 

Perspectiva NATO privind dezvoltarea rezilienței față de amenințările 
hibride prin prisma comunicării strategice. În centrul abordării NATO 
privind Comunicarea Strategică se consideră faptul că ”orice comunică”. 
Ceea ce spunem sau facem (sau nu spunem sau nu facem) trimite un me-
saj. Acțiunile, cuvintele și imaginile comunică cu audiențele, influențând 
percepțiile și deciziile acestora. Acest lucru se aplică efectelor strategice 
precum, descurajarea, constrângerea și reasigurarea. Acestea sunt în cele 
din urmă soluționate în mințile (sau dimensiunile cognitive) ale orică-
rui adversar, aliat sau parte interesată din sistemul internațional. Parte a 
procesului StratCom este înțelegerea dinamicii luării acestor decizii prin 
lentilele mediului informațional.

Comunicarea Strategică poate fi etichetată diferitor funcții, atât cu 
referință la mecanismul de coordonare a acțiunilor de comunicare ale 
guvernului, cât și activităților de comunicare. Autorii raportului elaborat 
de Centrul de Excelență NATO de Comunicare Strategică Amenințările 
hibride: perspectiva comunicării strategice sugerează că noțiunea de 
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StratCom poate fi tratată drept mentalitate comună, dar și ca proces și 
capacități72.

 O definiție similară este des utilizată de către specialiștii în domeniu 
și reflectă într-un raport al ChathamHouse din 2011, în care comunicarea 
strategică este descrisă ca fiind „o serie sistematică de activități susținute 
și coerente, desfășurate la nivel strategic, operațional și tactic, care per-
mit înțelegerea publicului țintă și identifică canale eficiente pentru pro-
movarea și înțelegerea anumitor tipuri de comportament”73.

Se consideră că atunci când această abordare este pusă în aplicare, 
Comunicarea Strategica preia direcția politică și o articulează – alături de 
obiective – sub forma unei narațiuni strategice. Această narațiune descrie 
traiectoria modului în care sunt văzute anumite acțiuni într-o perspectivă 
care să avantajeze statul sau organizația. Ulterior, este folosită pentru a 
asigura faptul că acțiunile în cadrul statului/organizației sunt coerente și 
proiectele acesteia reflectă imaginea dorită.

Mediul informațional reprezintă un spațiu conceptual care facilitează 
descrierea modului în care audiențele percep lumea, deduc concluzii și 
modul în care le afectează luarea deciziilor și comportamentul. Atunci 
când StratCom este aplicat în mod efectiv ca o funcție, aceasta crește 
probabilitatea comunicării unui semnal potrivit, către publicul potrivit, 
la momentul potrivit. Astfel, comunicarea nu trebuie luată în considera-
re după stabilirea unei strategii, este nevoie de comunicare și strategie 
de informare care să o susțină. Aspectele comunicative ale potențialelor 
direcții de acțiune trebuie să fie considerate din start. Ideea majoră, care 
stă în spatele Comunicării Strategice, este că toate aceste activități sunt 
integrate într-un mod coerent. Măsura în care orice stat poate influența 
alte state sau actori pentru a se angaja în schimbarea politică se bazează 
pe o combinație de diferite instrumente de putere. 

Abilități, precum difuzarea internațională sau diplomația publică ar 
putea fi considerate instrumente informaționale discrete, în care este 
inclusă și informația, care este produsul altor instrumente ale puterii. 
Așadar, informația ar trebui considerată parte componentă a gândirii stra-

72 Hybrid Threats: A Strategic Communications Perspective NATO Strategic Com-
munications Centre of Excellence (NATO Strat Com COE), https://www.stratcomcoe.
org/hybrid-threats-strategic-communications-perspective

73 Cornish, P.; Lindley-French, J.; Yorke, C. Strategic Communications and Natio-
nal Strategy A Chatham House. Report September 2011, https://www.researchgate.net/
publication/318531532_Strategic_Communications_and_National_Strategy.
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tegice, nu doar un instrument separat. Comunicarea reprezintă crearea și 
transmiterea semnificației, bazată pe percepția minții umane și pe modul 
în care aceasta procesează informația. Înțelegerea dinamicii informației 
și comunicării înseamnă efortul de a înțelege mediul informațional, care 
reprezintă un spațiu conceptual ce ajută la descrierea modului în care 
audiența percepe lumea, o înțelege și modul în care influențează atitu-
dinea, luarea deciziilor și comportamentul. Astfel, înțelegerea mediului 
informațional necesită o analiză sistematică și persistentă a actorilor și 
audienței relevante și, de asemenea, identificarea diverselor mijloace și 
narațiuni utilizate de adversari74.

Comunicarea strategică la nivelul unei organizații de amploarea 
Alianței Nord Atlantice este rezultatul eforturilor tuturor structurilor, în 
special, ale celor din sfera comunicării de influenţă, care au ca obiectiv 
crearea unei imagini pozitive şi a informării corecte. Prin urmare, se 
poate observa faptul că, la cel mai înalt nivel al organizațiilor ce contri-
buie la menținerea securității internaționale și regionale, cum este cazul 
NATO, comunicarea strategică devine o componentă din ce în ce mai 
importantă de luat în calcul pentru atingerea obiectivelor propuse. Faptul 
acesta poate servi drept indicator al importanței actuale acordată comu-
nicării strategice75.

Comunicarea Strategica și-a asumat, în ultimii ani, un rol mai im-
portant în cadrul Alianței. Odată cu schimbarea mediului de securitate, 
caracterizat de amenințări hibride și de evoluții tehnologice, NATO și 
aliații au pus în aplicare o abordare coordonată și cuprinzătoare a Strat-
Com. În ultimii ani, NATO a văzut implementarea unei Strategii de Co-
municare la nivelul NATO, dezvoltarea unui Ghid de brand NATO, pro-
mulgarea cadrelor StratCom și eforturi StratCom mai concentrate în ceea 
ce privește operațiile, misiunile și activitățile NATO. În ianuarie 2014, 
fost creat Centrul de Excelență StratCom al NATO76, la Riga, care oferă 
analize cuprinzătoare, consiliere în timp util și sprijin practic Alianței în 
domeniul StratCom.

74 Aday, S.; Andžāns, M. ș. al. Op. cit.
75 Pînzariu, A. Comunicarea strategică. Definire, abordare, necesitate. În: olocviu 

strategic, nr.3/2018, vol. 150, Universitatea Naţională de Apărare „Carol I” Centrul de 
Studii Strategice de Apărare şi Securitate

76 NATO Strategic Communications Centre of Excellence (NATO Strat Com COE), 
www.stratcomcoe.org
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Noua tendință de angajare în domeniul comunicării strategice a fost 
dezvoltată și în cadrul NATO. În august 2010, NATO adoptă Concepția 
militară pentru Comunicare Strategică, ce oferă o definiție a comunicării 
strategice din perspectiva Alianței: ”Comunicarea strategică NATO este 
un proces specific de conducere, care are drept scop dezvoltarea abilității 
Alianței de a-și prezenta în mod coerent strategiile narative, temele și 
mesajele audiențelor externe și interne. Comunicarea strategică NATO 
oferă orientare strategică politică și militară conform unei strategii de 
informare, aprobată de Consiliul Nord-Atlantic”.77

Definiția comunicării strategice și principiile ei doctrinare, formulate 
în doctrina NATO din 2017, indică foarte clar modul în care accentul, 
inițial pus doar pe componenta comunicațională a comunicării strategice, 
s-a deplasat spre cadrul acțional al operațiilor militare, cu o misiune clară 
de infuențare socială – invocarea strategiilor narative, apelul la valori, 
menținerea credibilității și încrederii –, fără distincții în ceea ce privește 
apartenența audienței vizate: externă sau internă, adversă, fidelă sau in-
diferentă78.

StraCom-ul NATO reprezintă utilizarea coordonată și adecvată a 
activităților și capabilităților de comunicare ale NATO în sprijinul poli-
ticilor, operațiilor și activităților Alianței și pentru a avansa obiectivele 
NATO. Aceste activități și capacități sunt:

Diplomație publică- : Eforturile NATO civile, de comunicare și 
informare, responsabile de promovarea conștientizării și consolidării 
înțelegerii și sprijinului pentru politicile, operațiile și activitățile NATO, 
în completarea eforturilor naționale ale aliaților.

Afaceri publice- : Angajamentul civil al NATO prin intermediul 
mass-mediei de a informa publicul cu privire la politicile, operațiile și 
activitățile NATO într-un mod prompt, precis, receptiv și proactiv.

Afaceri publice militare- : promovarea scopurilor și obiectivelor 
militare ale NATO în favoarea publicului, în vederea sporirii gradului de 
conștientizare și înțelegere a aspectelor militare ale Alianței.

Operații de informare- : Consiliere militară NATO și coordonare 
a activităților de informare militară pentru a crea efectele dorite asupra 

77 Military Concept for NATO Strategic Communications, 12 august 2010, p. 2.   
https://publicintelligence.net/nato-stratcom-concept/

78 NATO Military Policy on Strategic Communications, 14 august 2017, http://strat-
com.nuou.org.ua/wp-content/uploads/2020/01/NATO-MILITARY-POLICY-ON-STRA-
TEGIC-COMMUNICATIONS.pdf
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voinței, înțelegerii și capabilităților adversarilor și ale altor părți aprobate 
de CNA în sprijinul operațiilor, misiunilor și obiectivelor Alianței.

Operațiuni psihologice:-  activități psihologice planificate, folosind 
metode de comunicare și alte mijloace, direcționate către publicul apro-
bat pentru a influența percepțiile, atitudinile și comportamentul, afectând 
realizarea obiectivelor politice și militare79.

Comunicarea strategică a NATO are ca scop, în funcție de circumstanțe 
și teatre de operațiuni:

Să contribuie pozitiv și direct la realizarea cu succes a implementă-a. 
rii operațiilor, misiunilor și activităților NATO prin încorporarea planifi-
cării comunicațiilor strategice în toate planurile operaționale și politice;

Consolidarea, în strânsă și durabilă coordonare cu țările NATO, b. 
a conștientizării, înțelegerii și sprijinului publicului pentru politici, 
operații și alte activități specifice ale NATO în toate categoriile de pu-
blic relevante;

Să contribuie la sensibilizarea și înțelegerea publicului larg cu pri-c. 
vire la NATO, ca parte a unui efort mai amplu și în curs de desfășurare 
de diplomație publică.80

Conform acesteia, comunicarea strategică în contextul NATO re-
prezintă ”integrarea capacităților de comunicare și personalului de in-
formare cu alte activități militare pentru a înțelege și modela mediul 
informațional, în sprijinul obiectivelor și scopurilor NATO. 

Conform acestei doctrine, implementarea comunicării strategice pre-
supune un efort conjugat și se bazează pe următoarele principii:toate 
activitățile sunt fondate pe valorile NATO și activitatea este dictată 
de obiectivele derivate din strategiile narative, doctrinele și strategia, 
inițiate de cadrul politico-militar; credibilitatea și încrederea sunt atri-
bute fundamentale și trebuie protejate; cuvintele și acțiunile trebuie să 
fie în consonanță; mediul informațional trebuie înțeles; comunicarea este 
un efort colectiv și integrat; accentul se pune pe atingerea efectelor și 
rezultatelor dorite.

Totodată, comunicarea strategică este adesea tratată ca un domeniu 
separat, cu experți și comunități separate. Reziliența eficientă necesită 
o conversație deschisă cu populația despre desfășurarea evenimentelor 

79 Strategic Communications. https://stratcomcoe.org/about_us/about-strate-
gic-communications/1

80 Ibidem.
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hibride și răspunsul la acestea, care menține încrederea în valorile, pro-
cesele democratice și structurile de guvernanță. Reziliența necesită, de 
asemenea, comunicări persuasive pe măsură ce, campaniile care îi în-
curajează să-și schimbe comportamentul și să-și îmbunătățească propria 
reziliență personală sunt esențiale. Comunicarea și reziliența sunt o parte 
intrinsecă a răspunsului81.

Descurajarea eficientă a amenințărilor hibride impune statelor să de-
monstreze hotărâre, coerență, capacitate, agilitate, dorința de a atribui și 
dorința de a acționa în mod concertat. Pentru a modela percepția adver-
sarului, trebuie să ne asigurăm că acțiunile noastre sunt comunicate în 
mod eficient, pentru a obține un impact final. Și aici ar fi rolul major al 
comunicării strategice de a oferi audiențelorinformații veridice şi în timp 
util, ce au ca scop influențarea în sprijinul obiectivelor propuse.

Toate acestea vorbesc despre importanța de conectare între comunica-
torii strategici, decidenții politici și comunitatea. Acestea nu ar trebui să 
fie un răspuns ulterior la crize, ci ar trebui să fie parte pe tot parcursul de 
elaborare a politicilor, gândindu-se nu doar la modul de a comunica răs-
punsul guvernului sau al instituției, ci la ceea ce ar trebui să fie acel răs-
puns. Având în vedere provocarea reprezentată de schimbul de informații 
la nivel național și cel internațional, materialele cu sursă deschisă pot și 
ar trebui să fie piatra de temelie a strategiei de reziliență și descurajare. 

Bunele practici pentruRepublica Moldova în asigurarea rezilienței 
informaționale prin intermediul comunicării strategice.În acest con-
text, pentru Republica Moldova, care se confruntă cu amenințări hibride, 
lipsa culturii de securitate în sensul explorării mediului informațional și 
utilizarea rețelelor de socializare, dezinformarea și știrile false, intensifi-
carea atacurilor anumitor entități statale la adresa valorilor democratice și 
interesului național este necesar să-și dezvolte mecanismul de răspuns. 

Vulnerabilitatea țării noastre rezidă, pe de o parte, în sistemul 
instituțional și social al țării, este scăzut și slab consolidat, iar pe de altă 
parte, în capacitatea înaltă de amestec a unor factori externi. Pe de o parte, 
orice amenințare este o provocare la adresa stabilității interne și bunăs-
tării statului, care diminuează sentimentul de securitate pentru cetățeni. 
Iar instituirea unui proces de comunicare strategică la nivel național este 

81 Strategic Communications and Resilience. Speech by Director Matti Saarelainen 
https://www.hybridcoe.fi/news/strategic-communications-and-resilience-speech-by-di-
rector-matti-saarelainen/
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ca o măsură eficientă pe termen lung în contracararea acestor amenințări, 
precum și în sporirea rezilienței și consolidarea coeziunii societale și 
dezvoltarea principiilor de comunicare strategică82.

Cu atât mai mult că în mediul de securitate actual, comunicarea stra-
tegică este utilizată pentru a obține credibilitatea, legitimitatea statului, 
pentru a descuraja și a asigura libertatea de acțiune. De asemenea, este 
vitală în ceea ce privește sprijinirea punerii în aplicare a strategiilor 
naționale și protejarea, restabilirea, menținerea și atingerea obiectivelor 
sale naționale și a intereselor naționale permanente.În cazul instituțiilor 
din Republica Moldova, care demonstrează lipsa unor răspunsuri sis-
temice de calitate, este necesară dezvoltarea rezilienței informaționale, 
care să acorde atenție unui mecanism de răspuns la amenințările hibride. 
În acest cadru evidențiem recomandările respective: 

Actorii statali și non-statali ar trebui să adopte și să pună pe de-− 
plin în aplicare strategii naționale pe termen lung, menite să combată 
campaniile de dezinformare și să producă narațiuni coerente față de gru-
purile vulnerabile ale populației. Cele mai bune răspunsuri la dezinfor-
mare sunt cele multidimensionale, părțile interesate colaborând într-un 
mod care protejează și promovează libertatea de exprimare, pluralismul 
și transparența. Vor fi necesare acțiuni eficace de cercetare continuă cu 
privire la impactul dezinformării, o mai mare transparență și accesul la 
datele relevante, combinate cu evaluarea periodică și continuă a răspun-
surilor.

Elaborarea și adoptarea Strategiei de securitate națională, care ar − 
trebui să reflecte inclusiv și soluții de contracarare incluzând instrumente 
și acțiuni eficiente pentru a răspunde tehnologiilor de conflicte hibride. 
Astfel, va fi esențială și lansarea unei comunicări strategice durabile și 
eficiente și pentru atingerea obiectivelor propuse în Strategie. 

În această ordine de idei, comunicarea strategică ar trebui să de-− 
vină o componentă vitală a securității naționale a Republicii Moldova. 
Punerea în aplicare cu succes a comunicării strategice ca instrument 
național, dar și la nivel regional va contribui la transformarea mediului 
de securitate regional, împreună cu factorii economici, diplomatici și de 

82 A se vedea: Mârzac, E. Influența factorilor externi și perspectiva comunicării stra-
tegice în asigurarea securității naționale. În: Politica de securitate națională a Republi-
cii Moldova: premise pentru o nouă strategie, p. 38. https://infocenter.md/wp-content/
uploads/2021/09/DiscussionPaper.pdf
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descurajare a informațiilor, va dezvolta reziliența și va asigura protecția 
și prezentarea intereselor vitale ale statului atât populației, cât și parte-
nerilor externi.

Colaborarea și preluarea bunelor practici de instituționalizare și − 
aplicare practică a elementelor de comunicare strategică și de răspuns la 
amenințările hibride de la organizațiile specializate (Centrul de Excelență 
pentru StratCom al NATO, EastStratCom al UE, Centrul European de 
Excelență pentru Combaterea Amenințărilor Hibride etc ), organizații 
internaționale (NATO, UE, OSCE etc), dar și statele partenere ( de ex. 
Marea Britanie, Tarile Baltice, Ucraina, Georgia etc ).
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БЕЗОПАСНОСТИ РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

Elena MÂRZAC83

Ana NEGRU84

Summary   
The ability to face any type of risks (conventional, cyber, economic-finan-

cial, hybrid, or pandemic-related, etc.) entails the development of resilience ca-
pacities that will ensure the framework for the development of participatory 
democracy. 

NATO is one of the organisations carrying out one of the most prominent ac-
tivities in the area of combating hybrid threats. The NATO 2030 Agenda provi-
des concrete solutions to strengthen the alliance and to prepare it even better for 
the future by consolidating NATO as a Transatlantic Forum for joint consultati-
ons and actions in matters of security by reinforcing the deterrence and defence 
means, by enhancing societal resilience of the member and partner states, by 
sharpening technological edge, and by addressing the security impact of climate 
change. The allies have committed to uphold the rules-based international order, 
step-up partnerships with countries and similar organisations, and build the ca-
pacities of partners, including the Republic of Moldova.

Resilience Building in the Area of Security in Georgia and Ukraine. Geor-
gia builds its national resilience with NATO’s support and this implies “hybrid 
defence” exercises whose aim is to enhance Georgia’s resilience against mali-

83 Directoare executivă al CID privind NATO în Moldova.
84 Expertă asociată CID privind NATO în Moldova.
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cious actions, such as disinformation, cyber-attacks, energy blockades, secret 
information, and military activities. With the view to ensuring a high level of 
commitment, experts from the Alliance and several partner countries provide 
advice and training in 16 areas of NATO support in enhancing the country’s 
resilience to internal and external threats.

Ukraine enjoys significant support from NATO to increase and assure the 
state’s resilience. This is due to the long-term cooperation and mutual actions 
of both parties. The following are among the main NATO-Ukraine cooperation 
areas: capacity and interoperability building, NATO-Ukraine platform against 
hybrid warfare, a series of projects supported by NATO Trust Fund, participati-
on of Ukraine in the NATO Science for Peace and Security Programme, partici-
pation of Ukraine in NATO-led missions and operations.

Benefits of the Republic of Moldova cooperation with NATO in matters of 
security resilience. 

The cooperation between the Republic of Moldova and NATO focuses on 
the advancement of the reforming and modernisation process in the area of se-
curity and national defence, in line with the new developments and requirements 
of the security environment. Therefore, the partnership of our country with the 
Alliance aims at strengthening our defence and security capacities to enhance 
the resilience of democratic institutions, to contribute to regional stability, to 
increase the military interoperability level, thus promoting the positive image 
of the Republic of Moldova on the international arena. Equally, the goal of the 
cooperation is to increase Moldova’s resilience to new security challenges. Joint 
programmes develop the country’s capacity to mitigate vulnerabilities through a 
series of political mechanisms or to prevent and solve any threats to security that 
might affect the country’s welfare. The projects implemented with the support 
of the North Atlantic Alliance address all citizens and respond to the challenges 
and threats that our country faces and to the regional or international threats.

The Alliance supports the Republic of Moldova with a view to creating a 
modern military, correspondingly equipped, mobile, and efficient force. The 
goal of the complex cooperation is to ensure full interoperability of these forces 
with the military units of allied and partner countries; the consolidation of the 
civil society and mass media; and the provision of support to public authorities 
and public servants.

After the implementation of Individual Partnership Action Plan (IPAP), the 
Republic of Moldova became politically and militarily compatible with NATO 
member states. One of the IPAP’s objectives is to ensure interoperability betwe-
en our military forces and the forces of the Alliance. Having received consul-
tancy from NATO experts, the Republic of Moldova adopted a series of strate-
gic documents. To build a strong system of professional military education, the 
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Defence Education Enhancement Programme (DEEP) is implemented. To find 
solutions to various threats to security, the Republic of Moldova is involved in 
scientific activities organised by NATO. Through the NATO “Science for Pea-
ce and Security” (SPS), the Alliance engages Moldovan scientists and experts 
into practical cooperation related to civil science, technology, and innovation, 
strengthening the research networks and exchange of expertise for the common 
goal – to build the European security.

The assistance in the civil and humanitarian areas contributes to building 
environmental security and public health in the Republic of Moldova through 
safe environmental management and elimination of unused and prohibited pes-
ticide stockpiles from the farming sector. NATO supported the creation of labs 
that underpin the objectives of the Government in terms of food safety and in 
particular, the resumption of wine exports to external markets. The allies have 
contributed to the development of an information system in the field of civil 
crisis, to help coordinate the response of the Moldovan authorities in case of 
emergencies. Additionally, the allies have assisted Moldova through the Trust 
Fund for the pandemic response, contributing with a batch of equipment and 
medical devices to respond to the COVID-19 pandemic.

To deal with the challenges generated by security incidents, to develop cyber 
defence capabilities, and to reinforce the system of emergency planning, inclu-
ding crisis management capacities, a Cyber Defence Research and Education 
Lab was launched at the Technical University of Moldova and a Cyber Incident 
Response Capability for the Armed Forces was established.

The fundament of the partnership between the Republic of Moldova and 
NATO is the observance of the neutrality status, integrity, and sovereignty of our 
state. The Republic of Moldova does not intend to join NATO and the cooperati-
on with the Alliance through various instruments aims to reform and modernise 
the national security and defence considering the new challenges to the security 
environment. Our country could take over good practices from NATO member 
and partner states to strengthen resilience.

The cooperation with NATO does not interfere with the national interests of 
the Republic of Moldova in the area of national security. Moreover, it is based on 
the growing need to modernise some domains, such as security and defence. All 
the initiatives have been implemented upon the request of our Government and the 
degree of cooperation with NATO depends on the political ambition and will.

Краткое содержание
Чтобы справляться с рисками любого рода (общепринятыми, инфор-

мационными экономически - финансовыми, гибридными или связанными 
с пандемией и т. д.), необходимо развивать потенциал устойчивости, что-
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бы обеспечить основу для развития партиципативная демократии. Одна 
из самых известных организаций в области противодействия гибридным 
угрозам –это НАТО. Повестка дня НАТО на период до 2030 года предлага-
ет конкретные решения, которые сделают альянс более сильным и подго-
товленным к будущему за счет укрепления НАТО как трансатлантического 
форума для консультаций и совместных действий по вопросам безопас-
ности; усиление средств сдерживания и защиты, повышение социальной 
устойчивости государств-членов и государств-партнеров; повышение тех-
нологического превосходства и устранение воздействия изменения клима-
та на безопасность. Союзники также обязались обеспечивать защиту осно-
ванного на правилах международного порядка, в том числе путем углубле-
ния партнерских отношений с аналогичными странами и организациями, а 
также путем улучшения подготовки и наращивания потенциала партнеров, 
включая Республику Молдова.

Повышение устойчивости безопасности в Грузии и Украине. Грузия 
укрепляет свою национальную устойчивость при поддержке НАТО, кото-
рая включает учения «гибридной защиты», направленные на повышение 
устойчивости Грузии к злонамеренным действиям, таким как дезинфор-
мация, кибератаки, энергетическая блокада, разведка и военные действия. 
Чтобы обеспечить высокий уровень приверженности, эксперты Северо ат-
лантического союза и нескольких стран-партнеров проводят консультации 
и проводят обучение в 16 областях для поддержки НАТО в повышении 
устойчивости страны к внутренним и внешним угрозам.

Украина пользуется значительной поддержкой состороны НАТО в повы-
шении и обеспечении устойчивости государства. Это связано с долгосроч-
ным сотрудничеством и действиями, предпринятыми обеими сторонами. 
Среди основных областей сотрудничества между НАТО и Украиной: на-
ращивание потенциала и оперативная совместимость, Платформа НАТО-
Украина для борьбы с гибридной войной, ряд проектов, поддерживаемых 
Целевым фондом НАТО, участиеУкраины в программе «Наука во имя мира» 
НАТО. Участие Украины в миссиях и операциях подруководством НАТО.

Преимущества сотрудничества Молдовы с НАТО в обеспечении 
устойчивости безопасности. Сотрудничество Республики Молдова с 
НАТО направлено на продвижение процесса реформирования и модер-
низации сектора безопасности и национальной обороны в соответствии с 
новыми событиями и требованиями среды безопасности. В этом контексте 
партнерство нашей страны с Североатлантическим союзом направлено на 
укрепление нашего потенциала в области обороны и безопасности, на по-
вышение устойчивости демократических институтов, на содействие реги-
ональной стабильности, и на повышение уровня военной совместимости, 
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тем самым способствуя продвижению положительного имиджа Молдовы 
на международной арене.

Целью сотрудничества также является повышение устойчивости Мол-
довы к новым вызовам безопасности. Совместные программы развивают 
способность государства снижать уязвимость путем разработки и исполь-
зования ряда инструментов политики или предотвращения или устранения 
угроз безопасности, влияющих на благо состояние общества. Проекты, 
реализуемые присодействии Североатлантического альянса, адресованы 
всем гражданам и являются ответом на вызовы и угрозы, с которыми стал-
кивается наша страна, а также на угрозы на региональном или междуна-
родном уровне.

Альянс оказывает поддержку Республике Молдова в создании со-
временных, должным образом оснащенных, мобильных и эффективных 
вооруженных сил. Целью комплексного сотрудничества является полная 
совместимость этих сил с воинскими частями союзных и партнерских 
государств, укрепление гражданского общества и средств массовой ин-
формации, а также поддержка органов государственной власти и государ-
ственных служащих.

В результате реализации ИПАП Республика Молдова стала совмести-
мой со странами-членами НАТО нетолько в политическом, но и в военном 
отношении, поскольку одной из целей ИПАП является обеспечение опера-
тивной совместимости наших вооруженных сил с вооруженными силами 
Североатлантического союза. В тоже время, пользуясь советами экспертов 
НАТО, Республика Молдова приняла ряд стратегических документов. В 
целях укрепления сильной системы военного профессионального обра-
зования реализуется Программа совершенствования обороны и образо-
вания (DEEP). В тоже время, чтобы найти решения различным угрозам 
безопасности, Республика Молдова участвует в научных мероприятиях, 
организованных НАТО.В рамках программы НАТО «Наука во имя мира и 
безопасности» (SPS) Альянс привлекает молдавских ученых и экспертов к 
практическому сотрудничеству в области гражданской науки, технологий 
и инноваций, укреплению исследовательских сетей и обмену опытом для 
достижения общей цели укрепления европейской безопасности.

Гражданская и гуманитарная помощь способствует укреплению эко-
логической безопасности и здоровья населения в Республике Молдова по 
средством экологически безопасного управления и уничтожения непри-
годных для использования и запрещенных запасов пестицидов в сельско-
хозяйственном секторе. В тоже время лаборатории, созданные припод-
держке НАТО, продолжают поддерживать цели правительства в области 
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продовольственной безопасности и, в частности, возобновление экспорта 
вина на внешний рынок. Союзники также поддержали Молдову в созда-
нии гражданской кризисной информационной системы для координации 
реакции национальных властей на чрезвычайные ситуации. Кроме того, 
через Целевой фонд реагирования на пандемию союзники поддерживают 
Молдову комплектом медицинского оборудования и материалов для реаги-
рования на пандемию COVID-19.

Для того, чтобы противостоять вызовам безопасности, развивать воз-
можности киберзащиты и усилить систему планирования действий в чрез-
вычайных ситуациях, включая возможности управления кризисными ситу-
ациями, была открыта Исследовательская и образовательная лаборатория 
киберзащиты в Техническом университете Республики Молдова и Центр 
реагирования на киберинциденты вооруженных сил.

Партнерство Молдовы с НАТО основано на уважении статуса нейтра-
литета, целостности и суверенитета нашегого сударства. Тем более, что 
Республика Молдова ненамерена вступать в НАТО, а сотрудничество с Се-
вероатлантическим союзом посредством различных инструментов направ-
лено на реформирование и модернизацию сектора безопасности и нацио-
нальной обороны в соответствии с новыми вызовами среды безопасности. 
В тоже время наша страна могла бы перенять передовой опыт повышения 
устойчивости у государств-членов и партнеров НАТО.

Сотрудничество с НАТО непротиворечит национальным интересам Ре-
спублики Молдова в области обеспечения национальной безопасности, бо-
лее того, оно основано на возросшей необходимости модернизации таких 
секторов, как безопасность и оборона. Все реализуемые инициативы осу-
ществляются исключительно по запросу нашего правительства, а степень 
сотрудничества с НАТО зависит от политических амбиций и воли.

Noua eră a amenințărilor hibride reprezintă, din perspectiva asigurării 
securității, o provocare atât pentru state, organizațiile de cooperare regi-
onală, cât și alianțele din care statele fac parte sau au statut de partener. 
Totodată, și normele de drept internațional existente fie limitează, fie nu 
asigură un cadru adecvat de răspuns la acest gen de acțiuni.

În noul context de securitate, caracterizat prin manifestări hibri-
de ale actorilor statali și non-statali, reziliența și securitatea nu sunt 
concepte incompatibile85, dar nici ici nu se suprapun, ci, dimpotrivă, 
reziliența este un mod inovativ de asigurare a securității, care ar des-

85 Bărbulescu, C., Frunzeti, T. Reziliența națională la amenințările hibride și cultura 
de securitate. Uun cadru de analiză. În: Impact strategic, Nr. 1/2[66-67]/2018, p. 25.
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curaja și contracara adversarii hibrizi cu o gamă largă de instrumen-
te, fiind un rezultat al interconectării dintre sectoarele civile (publice 
și private) și sectorul militar. Astfel, reziliența presupune mai mult 
decât capacitatea militară propriu-zisă, deoarece ea include utilizarea 
tuturor resurselor unui stat, dar și capacitatea acestuia de a le valori-
fica. De asemenea, reziliența însumează pregătirea și capacitatea de 
rezistență a instituțiilor civile și pregătirea societății pentru a sprijini 
efectiv acțiunile forțelor armate.

Reziliența echivalează cu capacitatea unui stat și a instituțiilor sale, 
dar și a societății, în ansamblul său, de a rezista crizelor de diferi-
te tipuri, ca și unor atacuri armate, precum și de a-și reveni în urma 
acestora, prin utilizarea resurselor de putere – economice, diplomati-
ce, informaționale, militare, cu efortul conjugat al instituțiilor care au 
competențe în domeniile respective. Noile provocări din mediul de se-
curitate internațional, generează, inclusiv necesitatea dezvoltării unor 
mecanisme de înțelegere, prevenire și reacție în rândul cetățenilor, 
atunci când se confruntă cu amenințări, riscuri sau vulnerabilități 
cu impact asupra securității naționale. Din această perspectivă, de-
zideratul național de creare a unui stat puternic și rezilient se află în 
interdependență cu nivelul culturii de securitate a cetățenilor săi.

În această ordine de idei, pentru a face față riscurilor de orice tip 
(convenționale, cibernetice economico-financiare, hibride sau celor 
asociate pandemiilor etc.) este necesară dezvoltarea capacităților de 
reziliență, care să asigure un cadru de dezvoltare al democrației parti-
cipative, în care sunt asigurate drepturile și libertățile cetățenilor și este 
încurajată participarea oamenilor și a societății civile la soluționarea 
tuturor problemelor societății, inclusiv a celor privind securitatea 
națională. Este important ca Republica Moldova să se poată adapta, 
să anticipeze și să răspundă adecvat provocărilor de securitate, pe care 
le generează această lume accelerată în permanentă transformare. Ast-
fel, devin esențiale cunoașterea și evaluarea prospectivă a proceselor 
interne și internaționale, precum și a tendințelor majore de evoluție a 
securității internaționale.

Una dintre organizaţiile cu activitate proeminentă în domeniul con-
tracarării amenințărilor hibride este NATO. Alianţa a creat mecanisme 
de răspuns la această configurare contemporană a amenințărilor, care se 
poate manifesta împotriva membrilor săi. Deoarece complexul de acțiuni 
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componente este orientat împotriva unui actor de tip statal, responsabi-
litatea principală de a răspunde amenințărilor hibride sau atacurilor 
revine națiunii vizate, dar NATO este pregătită să ajute orice Aliat împo-
triva amenințărilor hibride ca parte a apărării colective.86

La Summit-ul NATO de la Varșovia, din 2016, șefii de stat și de gu-
verne s-au angajat să consolideze reziliența, depunând eforturi pentru a 
îndeplini cerințele de bază pentru a asigura continuitatea guvernului și 
a serviciilor esențiale pentru public, cum ar fi aprovizionarea cu ener-
gie, resursele alimentare și de apă, transporturile, telecomunicațiile și 
asistența medicală, precum și pentru a proteja populațiile, infrastructura 
critică, și pentru a sprijini operațiunile militare.

În prezent, cerințele de referință joacă un rol important în stabilirea 
standardelor de reziliență, pe care aliații ar trebui să le îndeplinească. O 
serie de parteneri ai NATO folosesc, de asemenea, cerințele de bază pen-
tru a-și evalua propriul nivel de reziliență. Prin intermediul NATO, aliații 
și partenerii își împărtășesc experiența și expertiza pentru a dezvolta bune 
practici și îndrumări, care să îi ajute să rămână la curent, să evalueze ris-
curile, să învețe lecții, să dezvolte planuri și să facă investiții.

În mod colectiv, aliații analizează periodic provocările și progresele 
înregistrate în ceea ce privește îndeplinirea acestor cerințe de referință 
și oferă îndrumare cu privire la eforturile viitoare în acest domeniu. 
Reziliența este, de asemenea, o parte importantă a inițiativei NATO 2030 
de a face Alianța noastră și mai puternică. Aliații vor aborda modul în 
care ne putem consolida reziliența la Summitul NATO din 2021.87

Cooperarea cu alţi actori de tip statal şi suprastatal în acest domeniu, 
reprezintă una dintre componentele-cheie în combaterea amenințării hi-
bride. În această problemă, NATO încearcă să-și consolideze cooperarea 
și coordonarea cu partenerii, atât actori statali, precum Suedia, Finlanda, 
Ucraina, Georgia, Republica Moldova etc., cât și organizații, cum ar fi 
Uniunea Europeană. În plus, Centrele de Excelență ale Alianţei contri-
buie cu expertiză în domeniu. În acest sens, putem menționa Centrul 
European de Excelență pentru combaterea amenințărilor hibride, situat 
la Helsinki, Finlanda (din octombrie 2017), Centrul de Excelență pentru 

86 Comprehensive Crisis and Operations Management Centre.https://shape.nato.int/
comprehensive-crisis-and-operations-management-centre-

87 How does NATO support Allies’ resilience and preparedness? https:// www.nato 
.int/ cps/ en/ natohq /news_ 184 730.htm
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comunicarea strategică din Riga, Letonia, Centrul de Excelență pentru 
cooperarea privind apărarea cibernetică din Tallinn, Estonia și Centrul 
de Excelență pentru securitatea energetică din Vilnius, Lituania. Toate 
acestea servesc ca hub-uri de expertiză, contribuind la îmbunătățirea re-
zilienţei și pregătirii membrilor (dar și a partenerilor) Alianței pentru a 
contracara amenințările hibride.

Cooperarea cu partenerii este o parte importantă a activităţii NATO. 
La summit-ul de la Bruxelles, din iulie 2021, liderii aliaţi au convenit 
asupra unei agende ambiţioase NATO 2030 pentru a asigura capacitatea 
alianţei de a face faţă provocărilor şiameninţărilor actuale şi viitoare. 
NATO este principalul garant al securităţiişi apărării în Europa. Agenda 
de acţiune NATO 2030 oferă soluţii concrete care vor face alianţa mai 
puternică şi mai pregătită pentru viitor prin:

consolidarea NATO ca forum transatlantic pentru consultare şiacţi-− 
une comună în probleme de securitate;

consolidarea mijloacelor de descurajare şi apărare;− 
consolidarea rezilienţei societale a statelor membre;− 
îmbunătăţireasuperiorităţii tehnologice și− 
soluționarea problemei impactului schimbărilor climatice asupra − 

securităţii.
Ţările partenere joacă un rol important în toate aceste probleme. 

Aliaţii s-au angajat, de asemenea, să asigure protecţia unei ordini in-
ternaţionale bazată pe reguli, inclusiv prin aprofundarea parteneriatelor 
cu ţărişiorganizaţii similare şi prin îmbunătăţirea formării şi consolidării 
capacităţilor pentru parteneri, inclusiv pentru Republica Moldova.

Experiența de consolidarea rezilienței în domeniul securității în 
Georgia și Ucraina. Georgia își consolidează reziliența națională cu 
sprijinul NATO88. Cooperarea NATO-Georgia implică exerciții de ”apă-
rare hibridă”, menite să sporească reziliența Georgiei împotriva acțiunilor 
maligne, cum ar fi dezinformarea, atacurile cibernetice, blocada energe-
tică, informațiile secrete și activitățile militare 89.

În prezent, suportul NATO pentru Georgia este asigurat prin imple-
mentarea Pachetului substanțial de măsuri NATO-Georgia (SNGP), care 
este un set de inițiative aprobate la summit-ul din Țara Galilor, din sep-

88 Relationswith Georgia. https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_38988.htm
89 Georgia’snew role in the Black Seasecurityframework.https://www.mei.edu/publica-

tions/georgias-new-role-black-sea-security-framework
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tembrie 2014, și vizează consolidarea capacităților de apărare ale Geor-
giei și dezvoltarea cooperării strânse în materie de securitate și interope-
rabilitate cu membrii NATO. SNGP include suportul la nivel strategic, 
tactic și operațional în 16 domenii, printre care se regăsesc: achizițiile, 
planificarea strategică operațională, forțele pentru operațiuni speciale, 
poliția militară, apărarea cibernetică, securitatea maritimă, comunicarea 
strategică, aviația și apărarea aeriană ș.a. 

 În vederea asigurării unui nivel înalt de angajament, experții din ca-
drul Alianței și din mai multe țări partenere oferă consiliere și instruire 
în cele 16 domenii90, fapt apreciat de către ambele părți, Alianța – pentru 
deschiderea instituțiilor Georgiei și, respectiv Georgia – pentru suportul 
NATO în sporirea rezilienței țării la amenințările interne și externe.

Ucraina, de asemenea, se bucură de un sprijin semnificativ din par-
tea NATO în vederea sporirii și asigurării rezilienței statului. Acest fapt 
se datorează cooperării de lungă durată și acțiunilor întreprinse de am-
bele părți.

După declanșarea conflictului din estul Ucrainei, s-a intensificat co-
operarea dintre Ucraina și NATO. În prezent țara beneficiază de Statutul 
de partener cu oportunități extinse (EOP) al NATO. Prin decizia NATO 
de a acorda Ucrainei acest statut, se recunoaște progresul pe care Ucrai-
na l-a făcut în îmbunătățirea interoperabilității forțelor sale cu cele ale 
Alianței. Acesta oferă Ucrainei oportunități suplimentare de a participa 
la exercițiile NATO, de a organiza consultări politice cu NATO pe pro-
bleme strategice și de a împărtăși informații despre amenințările actuale 
și emergente. Cooperarea dintre Ucraina și NATO este cu siguranță o 
stradă cu două sensuri91, a menționat Alexander Vershbow, ex-secretarul 
general adjunct al NATO.

Printre principalele domenii de cooperare NATO-Ucraina pot fi enu-
merate următoarele: dezvoltarea capacităților și a interoperabilității, 
Platforma NATO-Ucraina de combatere a războiului hibrid, o serie de 
proiecte sprijinite prin intermediul Fondului de încredere al NATO, parti-
ciparea Ucrainei în Programul Știință pentru Pace și Securitate al NATO, 
participarea Ucrainei în misiunile și operațiunile conduse de NATO.

90 Substantial NATO-Georgia Package (SNGP). https://www.nato.int/nato_static_
fl2014/assets/pdf/pdf_2016_02/160209-factsheet-sngp-en.pdf 

91 NATO upgrades Ukraine. https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/nato-
upgrades-ukraine/
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Beneficiile cooperării Republicii Moldova cu NATO pentru asi-
gurarea rezilienței în domeniul securității. Republica Moldova se con-
fruntă cu un șir de probleme, precum contaminarea solurilor cu deşeuri 
de pesticide, economie afectată de diverse fenomene climaterice, agenți 
biologici periculoși, atacuri cibernetice, buget redus pentru apărare și 
amenințări asimetrice în adresa securității naționale. Pentru soluționarea 
acestor probleme sunt benefice proiectele implementate de comun și cu 
asitența partenerilor din exterior.

Aceste proiecte dezvoltă capacitatea statului de a atenua vulnerabili-
tăţile, prin dezvoltarea şi utilizarea unei serii de instrumente politice sau 
pentru a preveni sau soluționa ameninţările la adresa securităţii, ce afec-
tează bunăstarea societăţii. Astfel, buna funcționare a sectorului de secu-
ritate trebuie să fie una multisectorială, multilaterală, multifuncţională, 
fiind similară cu alte linii de cooperare în domeniul securității, guvernării 
şi participării, asistenței umanitare şi bunăstării sociale, stabilizării eco-
nomice şi infrastructurii. 

Proiectele implementate cu asistența Alianței Nord-Atlantice se 
adresează tuturor cetățenilor și răspund provocărilor și amenințărilor cu 
care se confruntă țara noastră, dar șiamenințărilor la nivel regional sau 
internațional.

Sporirea rezilienței față de noile provocări de securitate, diminuarea 
exploatării vulnerabilităților interne, este unul dintre obiectivele princi-
pale atât pentru aliați, cât și pentru partenerii NATO. Reziliența este pri-
ma linie de apărare împotriva noilor amenințări. Se pune accentul pe spo-
rirea rezilienței structurilor informaționale, a sistemelor de comunicare, 
a infrastructurii critice, pe abilitatea de a oferi servicii critice populației 
în orice fel de crize. Experiența NATO în ceea ce privește reziliența este 
foarte utilă pentru Republica Moldova92.

Cooperarea Republicii Moldova cu NATO se axează pe avansarea 
procesului de reformare și modernizare a sectorului de securitate și apă-
rare națională, în conformitate cu noile evoluții și cerințe ale mediului 
de securitate. În acest context, parteneriatul țării noastre cu Alianța are 
drept scop întărirea capacităților noastre de apărare și securitate, pen-
tru a consolida reziliența instituțiilor democratice, pentru a contribui la 

92 În cooperarea cu NATO, Republica Moldova urmărește consolidarea ordinii 
internaționale. https://www.ipn.md/ro/in-cooperarea-cu-nato-republica-moldova-urma-
reste-consolidarea-ordinii-7965_1085645.html#ixzz7Dt8vMU6K
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stabilitatea regională, pentru a crește nivelul interoperabilității milita-
re, astfel, promovind imaginea pozitivă a Republicii Moldova pe arena 
internațională. De asemenea, scopul cooperării este fortificarea rezilien-
ţei Moldovei la noile provocări de securitate. Scopul acestui sprijin este 
de a ajuta Moldova să-şi consolideze instituţiile, care la rândul lor vor 
întări suveranitatea şi securitatea ţării.93

Exemple practice de cooperare. Colaborarea atât cu ţările membre 
NATO, cât şi cu cele partenere din cadrul sectorului militar şi civil, 
are loc prin intermediul mecanismului Programului ”Parteneriat pentru 
Pace” (PfP/PpP). Astfel, cooperarea de aproape 30 de ani cu NATO, 
a contribuit la reformarea sectorului de securitate și continuă să întă-
rească reziliența nu numai în domeniul militar, dar și politic, chiar și 
societal.

În domeniul militar, Republica Moldova beneficiază de sprijinul 
NATO în continuarea procesului de reformă a armatei şi a creării unei 
forţe militare moderne, mobile şi eficiente sub raportul costurilor. La mo-
mentul actual, procesul de reformare şi modernizare a sectorului de secu-
ritate și apărare este ghidat de instrumente şiiniţiative oferite de NATO, 
aşa ca Planul Individual de Acţiuni în cadrul Parteneriatului (IPAP), 
Procesul de Planificare şi Analiză a Parteneriatului (PARP), Inițiativa de 
Consolidare a Capacității de Apărare (DCBI), Programul de consolidare 
a integrității în sectorul de securitate și apărare (Building IntegrityIni-
tiative, BI) și altele. Republica Moldova a obținut o serie de avantaje, 
precum consolidarea capacitătii de răspuns la riscurile interne și exter-
ne în adesa securității, întărirea rezilienței informaționale, identificarea 
soluțiilor prin intermediul proiectelor din domeniul științei și planifică-
rii în situații de urgență și excepționale, sporirea cooperării interguver-
namentale la nivel legislativ, executiv și al societății civile, asistență în 
sectorul economic, fortificarea instituțiilor, respectarea drepturilor omu-
lui, combaterea corupției și crimei transfrontaliere, asigurarea securității 
umane și altele.

Drept rezultat al implementării IPAP, Republica Moldova a devenit 
compatibilă cu statele-membre ale NATO nu numai sub aspect politic, 
dar şi militar, deoarece unul dintre obiectivele IPAP este de a asigura in-

93 Interviu Tanya Hartman, şefa Direcţiei Parteneriatului Estic NATO, la Radio Mol-
dova, 27.11.2021 https://trm.md/ro/politic/interviu-cu-sefa-directiei-parteneriatului-es-
tic-nato-la-radio-moldova
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teroperabilitatea forţelor noastre armate cu cele ale Alianţei. Din 2014, în 
cadrul Inițiativei de Interoperabilitate a Parteneriatului, Moldova a parti-
cipat la Platforma de Interoperabilitate, care reunește aliații împreună cu 
23 de parteneri selectați, ce contribuie activ la operațiunile NATO.

Astfel, a sporit capacitatea Republicii Moldova de a contribui, alături 
de NATO şi statele-membre, la combaterea terorismului internaţional, 
la neproliferarea armelor, la prevenirea şi lichidarea situaţiilor civile de 
urgenţă. Moldova se transformă, treptat, într-un partener mai credibil, 
capabil să contribuie la consolidarea securității internaționale şi regi-
onale. Alianța continuă să ofere sprijin Republicii Moldova în vederea 
creării unei forţe militare moderne, echipată corespunzător, mobilă şi 
eficientă sub raportul costurilor de întreţinere. Militarii Armatei Na-
ţionale au participat la peste 120 de exerciţii militare în cadrul PpP, 
având posibilitatea să-și testeze capacităţile profesionale. Rezultatul 
palpabil al IPAP este prezența militarilor armatei naționale în Kosovo 
(misiunea KFOR). Aceasta denotă că militarii armatei naționale sunt 
interoperabili cu cei din NATO și pot executa misiuni comune. Prin 
participarea la exercițiile multinaționale, Republica Moldova dezvoltă 
abilitatea forțelor de menținere a păcii, în vederea colaborării cu for-
ţele altor ţări, în special, în operaţiunile de gestionare a crizelor şi de 
menţinere a păcii.

Totodată, beneficiind de consultanţă din partea experţilor NATO, Re-
publica Moldova a adoptat o serie de documente strategice: Strategia 
Națională a Apărării și Strategia Militară a Republicii Moldova, necesare 
stabilirii obiectivelor strategice în domeniul apărării, căilor de atingere 
a obiectivelor stabilite și planificarea resurselor necesare în acest scop. 
Adoptarea strategiilor a completat setul de documente de politici și acte 
normative pentru funcționarea armonioasă a Sistemului de Apărare al 
Republicii Moldova.

În acelaşi context, Republica Moldova lucrează în comun cu NATO 
pentru asigurarea transparenţei în domeniul planificării cheltuielilor mi-
litare, a bugetului pentru apărare şi în ceea ce priveşte asigurarea contro-
lului democratic asupra Forţelor Armate.Consolidarea Capacitaților de 
Apărare - Ajutorul de Consolidare a Capacitaților de Apărare şi Securita-
te Aferentă (DCBI) – i-a fost oferit Republicii Moldova la summit-ul din 
Ţara Galilor, în 2014. Iniţiativa de Consolidare a Capacităţii de Apărare 
(DCBI) este parte componentă a eforturilor Alianţei de a proiecta securi-
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tate şi stabilitate la scară internaţionalăşi de a preveni conflicte, contribu-
ind astfel la reziliența în domeniul apărării Republicii Moldova.

Programul de Consolidare a Capacităţii de Apărare al Republicii Mol-
dova reprezintă un interes naţional prioritar în contextul ultimelor schim-
bări geopolitice care au loc în regiune, impunând întreprinderea măsuri-
lor necesare pentru consolidarea sectorului de securitate și apărare. 

Pachetul DCBI răspunde solicitării guvernului de a ajuta la procesul 
de transformare a apărării, a întări şi moderniza forţele armate ale Repu-
blicii Moldova şi a reforma structurile sale naţionale de securitate și ofe-
ră un program de consiliere şiasistenţă în sprijinul reformelor Republicii 
Moldova în domeniul apărării, inclusiv prin elaborarea de documente 
strategice şi identificarea structurii de forțe optime și capabilitățile mili-
tare necesare. De asemenea, Programul se axează pe revizuirea riscurilor 
şi pericolelor cu caracter militar la adresa statului, revizuirea şi modifica-
rea cadrului legislativ şi normativ la nivel strategic, evaluarea structurii 
de comandă şi control şi a capabilităţilor existente, estimarea dezvoltării 
economice etc. 

În domeniul asigurariiintegrităţii și luptei cu corupția, în sectorul de 
securitate şi apărare (Building IntegrityInitiative), în scopul sporirii efi-
cienţainstituţiilor din sectorul de securitate şi apărare şi oferirii asistenţei 
în ameliorarea procesului de gestionare a resurselor financiare şi umane, 
consolidarea integrității, transparențeişi reducerea riscurilor de corupție în 
sectorul dat. Pentru Republica Moldova şi, nemijlocit, pentru instituțiile 
din sectorul vizat, interesul pentru aderare la această inițiativă derivă din 
presiunea financiară asupra bugetelor de apărare şi securitate națională.

În scopul eficientizării capabilităţilor antiteroriste şiîmbunătăţirii-
securităţii frontierei şi a infrastructurii naţionale, Republica Moldova 
colaborează cu NATO în vederea consolidării mecanismelor de control 
asupra mărfurilor cu destinaţie dublă, a combaterii traficului de persoa-
ne şi droguri, spălării de bani, a crimei organizate şiprotecţiei împotriva 
atacurilor cibernetice.

Prin consolidarea Instituţiei de Apărare, NATO contribuie la pro-
movarea managementului eficient şi eficace al instituţiilor de apărare, 
precum şi controlul civil şi democratic al forţelor armate. Aceasta se re-
alizează prin sute de cursuri şiactivităţi de instruire a experţilor, puse la 
dispoziţia Republicii Moldova prin Meniul de Cooperare a Parteneriatu-
lui NATO.
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În vederea consolidării unui sistem puternic de educaţie militară pro-
fesională este implementat Programul de Îmbunătăţire a Apărării şi a 
Educaţiei (DEEP), care ofera consiliere asupra consolidării, dezvoltării 
şi reformelor instituţiiloreducaţionale din sectorul de securitate și spriji-
nă dezvoltarea educaţiei militare profesionale a Republicii Moldova, în 
conformitate deplină cu standardele şi procesele internaţionale. Membrii 
și partenerii NATO ajută Academia Militară a Forțelor Armate ”Alexan-
dru cel Bun” cu acordarea de diplome de licenţăşi masterat, precum şi 
cursuri profesionale pentru civili. 

Asistența în domeniul civil și umanitar contribuie la consolidarea 
securității în domenii importante ce țin și de securitatea umană.Con-
solidarea securităţii de mediu şisănătăţii publice în Republica Moldova, 
prin gestionarea sigură din punct de vedere ecologic şi distrugerea stocu-
rilor de pesticide inutilizabile şi interzise din sectorul agricol. Totodată, 
laboratoarele create cu suportul NATO continuă să susţină obiectivele 
Guvernului la capitolul siguranţa alimentară şi, în special, la reluarea ex-
porturilor de vinuri pe piaţa externă, ceea ce a fost resimţit pe parcursul 
mai multor ani la capitolul economic. 

Moldova își dezvoltă capacitățile naționale de gestionare a situațiilor 
de urgență civilă și a dezastrelor prin participarea la activitățile organi-
zate de Centrul euro-atlantic de coordonare a răspunsului la dezastre al 
NATO. Aliații au sprijinit, de asemenea, Moldova în crearea unui sistem 
informațional de criză civilă pentru a coordona răspunsul autorităților 
naționale la situații de urgență. În plus, prin Intermediul Fondului fiduciar 
de răspuns la pandemie, aliații sprijină Moldova cu un pachet de echi-
pamente și materiale medicale pentru a răspunde pandemiei de COVID-
19.94

În scopul sporirii pregătiriigestionarii situațiilor de criză și de 
urgență, au fost implementate un șir de programe care au asistat 
autoritățilenaționale să facă faţă dezastrelor naturale sau create de om. 
Cu ajutorul Aliaților, Republica Moldova a lucrat la fortificarea cadrului 
legal pentru a face faţă unor astfel de urgențeşi pentru stabilirea unui 
sistem de informare asupra crizelor civile prin coordonarea activităţilor 
în cazuri de urgenţă. Un exemplu de astfel de proiect este ”Modelarea și 
atenuarea dezastrelor sociale cauzate de catastrofe și terorism”.

94 Relations with the Republic of Moldova.https://www.nato.int/cps/en/natohq/
topics_49727.htm
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Pentru a face față situațiilor de urgență a fost implementat proiectul 
“Telemedicina în situații de urgență95, care a urmărit scopul de a dezvolta 
capacităţi de utilizare a tehnologiilor moderne pentru a face legătura în-
tre persoana care are nevoie de asistenţă medicală şi medicul specialist. 
Astfel, în situaţiile de urgenţă, generate de dezastre naturale, cutremure, 
sau chiar şi în situaţie de conflict militar, paramedicii pot să ajungă la 
persoanele rănite, însă pot să nu aibă expertiza necesară pentru un anumit 
profil ca să poată sprijini pe loc persoana rănită. Beneficiarii direcți ai 
acestui sistem sunt victimele dezastrelor sau a urgențelor majore, unde 
sistemul de telemedicină reprezintă un sprijin pentru ei, până se reface 
infrastructura sanitară.

În scopul spoririirezilienței în gestionarea crizelor pandemice Mol-
dova a primit sprijin pe parcursul anului 2020-2021 şi a devenit prima 
ţară parteneră a NATO, care a primit asistenţă prin fondul fiduciar96. În 
prezent, este în curs de implementare un alt proiect, în cadrul căruia, la 
solicitarea Ministerului Sănătăţii al Moldovei, se va asigura aparatură 
medicală suplimentară în valoare de 250 mii euro. Aliaţii NATO oferă, 
de asemenea, sprijin bilateral semnificativ Moldovei, inclusiv prin do-
narea de vaccinuri. Furnizarea de asistență a contribuit la îmbunătățirea 
pregătirii și rezilienței sistemului național de sănătate în timpul mai mul-
tor valuri recurente ale pandemiei97.

De asemenea, Alianţa Nord-Atlantică a oferit suport tehnic şi instru-
ire inginerilor, militarilor, în vederea distrugerii în siguranţă a minelor 
antipersonale şi a surplusului de muniţie – constituie lichidarea stocurilor 
de muniţie învechită şipotenţial periculoasă, a carburantului lichid oxi-
dant şi a minelor antipersonal aflate în dotarea Armatei Naţionale. 

95 Notă: Un sistem multinațional de telemedicină ce permite circulaţiainformaţiilor 
medicale prin satelit, cu o dublă utilizare în situații de criză civile şi militare, a fost lansat 
cu participarea a două state membre ale Alianţei (SUA şi România) şi trei partenere, 
inclusiv Republica Moldova (Ucraina, Finlanda) prin intermediul Programului Știință 
pentru Pace și Securitate al NATO. Costulproiectuluiajunge la 800 000 de eurodinpartea 
NATO.

96 Notă: La începutulanului 2021, NATO a furnizat peste 100 de mii de măştimedicaleşi 
25 de mii de seturi de îmbrăcăminte de protecţie (învaloaretotală de 500 de mii de euro), 
iarînseptembrie au fostdonateMoldovei 20 de aparate de ventilaţiemecanicăînvaloaretota
lă de circa 1,4 milioane euro dincontribuţiaUngariei la fondulfiduciar.

97 Coronavirus Response: NATO and Hungary donate ventilatorstothe Republic of 
Moldova. https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_186666.htm?selectedLocale=en
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Totodată, pentru găsirea soluțiilor la diverse amenințări în adresa 
securității, Republica Moldova este implicată în activitățile științifice 
organizate de către NATO. Prin Programul NATO Ştiinţă pentru Pace 
şi Securitate (SPS), Alianţa angajează oamenii de ştiinţăşiexperţii mol-
doveni la o cooperare practică, axată pe ştiinţa civilă, tehnologie şi ino-
vare, fortificând reţelele de cercetare şi schimbul de expertiză în scopul 
comun de a consolida securitatea europeană. Astfel, începând cu anul 
1994, cercetătorii din Republica Moldova fiind coordonatori, în circa 70 
de activități, pe două domenii prioritare: apărarea împotriva terorismului 
și contracararea altor amenințări la adresa securității98. Programului SPS, 
care reprezintă un instrument de natură să dezvolte dialogul și coopera-
rea coordonată cu țări partenere, prin realizarea unor proiecte în dome-
niul științei și inovației.

Pentru a face faţă provocărilor generate de incidentele de securitate, 
de a dezvolta capacităţile de apărare cibernetică și pentru a consolida 
sistemul de planificare a situaţiilor de urgenţă, inclusiv capacităţile de 
management în caz de criză, a fost deschis un Laborator de Cercetare şi-
Educaţie pentru Apărarea Cibernetică la Universitatea Tehnică din Repu-
blica Moldova. Laboratorul servește nevoilor de instruire în materie de 
securitate cibernetică a tuturor instituţiilor de apărare şi securitate. Prin 
intermediul acestuia, vor spori capacităţile cibernetice umane, tehnice şi 
procedurale, pentru a face faţă unor ameninţări cibernetice şi emergente, 
care pot afecta funcţionalitatea, securitatea serviciilor şi infrastructura 
critică. Proiectul a presupus, de asemenea, o pregătire specializată pentru 
oamenii de știință și pentru funcționarii publici / militarii din Moldova, 
dar și îmbunătățirea atât a capacităților de apărare cibernetică, cât și a 
know-how-ului în țară. 

Laboratorul și instruirile sunt puse la dispoziție personalului din di-
verse ministere și pentru Universitatea Tehnică a Moldovei, inclusiv 
studenți, contribuind astfel la îmbunătățirea capacității de apărare ciber-
netică în întreaga țară. Principalul grup-țintă al proiectului sunt experții 
în domeniul apărării cibernetice, în special, administratorii de rețea ai 
agențiilor și instituțiilor naționale de securitate din Moldova. 

98 A se vedea: Serotila, I.; Mârzac, E. Cooperarea multiaspectuală dintre Organizația 
Tratatului Atlanticului de Nord și Republica Moldova. În:Revista de Ştiinţă, Inovare, 
Cultură şi Artă „Akademos”, nr. 3(50) / 2018. pp. 11-16.
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Astfel, printre obiectivele laboratorului sunt prevăzute instruirea 
personalului în vederea gestionării incidentelor cibernetice, organizarea 
exercițiilor de securitate cibernetică atât pe plan național, cât şiinternaţi-
onal, care au prevăzut simulări ale atacurilor cibernetice în scopul testării 
procedurilor și capacităților de a face față pericolelor în rețea şi crearea 
unor competenţe relevante pentru a contracara ameninţările cibernetice, 
și altele.

Proiectul mai poate avea și un impact internațional și mai larg, întru-
cât înființarea laboratoarelor de apărare cibernetică în țările aliate și par-
tenere NATO este o prioritate în creștere. Folosind lecțiile învățate din 
acest proiect, de asemenea, configurația și soluția oferită la înființarea 
cu succes a laboratorului, servește drept „soluție-model” pentru alte țări: 
acest lucru ar economisi timp și resurse în implementarea unor proiecte 
similare în viitor.

În scopul dezvoltării capacităților de apărare a sistemelor naționale 
critice de informații și telecomunicații împotriva atacurilor ciberneti-
ce în cadrul forțelor armate moldovene şi a unei infrastructuri de sus-
ţinere a apărării cibernetice, inclusiv prin îmbunătățirea coordonării 
interinstituționale, a fost deschis Centrul de reacţie la incidentele ciber-
netice a forţelor armate (MAFCIRC).

Pentru a contribui la combaterea ameninţărilor reprezentate de agen-
ţii biologici infecţioşi, (CBRN), inclusiv Anthrax, a fost înființat un la-
borator mobil şi instruirea experţilor din cadrul Ministerului Sănătății 
pentru a spori capacitatea de supraveghere, detectarea timpurie şireacţia 
rapidă. Utilizarea potenţială a agenţilor biologici de către terorişti, repre-
zintă un risc semnificativ pentru populaţia locală din Moldova. 

 În scopul asigurării securității umane și egalității de gen, Republica 
Moldova colaborează cu NATO pentru a promova implementarea Rezo-
luţiei 1325 a Consiliului de Securitate a Naţiunilor Unite (RCSNU), ce 
recunoaște impactul disproporţionat pe care războaiele şi conflictele au 
faţă de femei şi copii. În acest sens, prin intermediul Programului SPS, în 
perioada 2016 – 2018 a fost implementat un proiect ce a sprijinit guver-
nul Republicii Moldova şi actorii societăţii civile în crearea unei strategii 
naţionale pentru punerea în aplicare a Rezoluţiei 1325 a Consiliului de 
Securitate al ONU.

Totodată, reprezentanții instituțiilor guvernamentale și nonguver-
namentale au beneficiat de un șir vast de conferințe, seminare, cursuri, 
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exerciții, tematici prin intermediul “Meniului de Cooperare cu Partenerii 
(PCM), fiind urmărit scopul instruirii și ridicării nivelului de pregăti-
re al experților din sectorul securității și apărării din Republica Moldo-
va în diferite domenii. Instruirea funcționarilor publici. Peste 1.300 de 
funcționari civili şi militari moldoveni au participat la cursurile NATO 
pe teme cum ar fi logistica, securitatea frontierelor şi instruirea civililor 
în caz de urgenţă. 

Pentru fortificarea rezilienței informaționale și promovarea culturii 
de securitate sunt susținute organizațiile societății civile și mass-mediei. 
NATO oferă un spectru larg de consultanță și finanțare a activităților de 
diplomație publică, dezvoltarea capacităților jurnaliștilor pentru a pre-
zenta subiectele de securitate și apărare într-o formă profesionistă, prin 
organizarea vizitelor de studiu, seminarelor și atelierelor. Începând cu 
2006, NATO sprijină activitatea Centrului de Informare și Documentare 
privind NATO, organizație nonguvernamentală care are drept scop pro-
movarea valorilor euro-atlantice și susținerea cooperării țării noastre cu 
Alianța. 

La fel, NATO a organizat zeci de vizite de studiu oferite jurnaliștilor 
la Cartierul General NATO, summit-urile NATO, întrunirile Miniștrilor 
Apărării NATO și instruiri desfășurate în Republica Moldova. Suportul 
NATO ajută mass-media să-şiîmbunătățească capacitatea de a furniza 
informații de înaltă calitate privind subiectele legate de securitate, apă-
rare și NATO, care să respecte standardele jurnalistice, pentru a produce 
conținutimparțial și echilibrat.

Concluzii. Proiectele sus menționate acționează în diverse domenii ale 
securității, în scopul reducerii provocărilor cu care se confruntă țara noas-
tră, dar și comunitatea internațională. Beneficiile vor fi resimțite și peste 
ani, dar implicarea și soluționare trebuie să fie în continuă desfășurare. 
Dezvoltarea capacităților de răspuns la aceste provocări și colaborarea cu 
partenerii sunt esențiale în fortificarea securității naționale și implicarea 
în asigurarea securității regionale. Mai mult, țara ar fi mai bine pregătită 
pentru o cooperare internațională în acest domeniu. 

Cu suportul NATO, Republica Moldova își consolidează securitatea 
și cooperarea internațională, bazată pe inovare, cercetare, dezvoltarea 
capacităților, precum și schimbul de cunoștințe, cu scopul de a asigura 
securitatea umană și de a răspunde la provocările emergente de securi-
tate. Atât statele membre NATO, cât şi propriu-zis Alianţa, continuă să 
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ofere sprijin Republicii Moldova în vederea creării unei forţe militare 
moderne, echipată corespunzător, mobilă şi eficientă. Scopul cooperării 
complexe îl constituie interoperabilitatea deplină a acestor forţe cu uni-
tăţile militare ale statelor aliate şi partenere, consolidarea societății civile 
și a mass-mediei, dar și sprijinirea autorităților publice și a funcționarilor 
publici.

Parteneriatul Republicii Moldova cu NATO are la bază respectarea 
statutului de neutralitate, a integrității și suveranității statului nostru. Cu 
atât mai mult că Republica Moldova nu intenționează să adere la NATO 
și colaborarea cu Alianța prin diverse intrumente, are drept scop refor-
marea și modernizarea sectorului de securitate și apărare națională, în 
conformitate cu noile provocări ale mediului de securitate.

Cooperarea cu NATO nu contravine intereselor naționale ale Republi-
cii Moldova în domeniul asigurării securității naționale, mai mult, aceas-
ta se bazează pe necesitatea sporită de modernizare a unor sectoare, cum 
ar fi cel al securității și apărării. Toate inițiativele implementate sunt, 
exclusiv, la solicitarea Guvernului nostru și, de ambiția și voința politică, 
depinde gradul de cooperare cu NATO.
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REZILIENȚA SECURITĂȚII NAȚIONALE 
A REPUBLICII MOLDOVA  ÎN CONTEXTUL 

RECONFIGURĂRII MEDIULUI DE SECURITATE 
REGIONALĂ ÎN PERIOADA PANDEMIEI COVID-19

NATIONAL SECURITY RESILIENCE 
OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA  IN THE CONTEXT 
OF RECONFIGURATION OF REGIONAL SECURITY 

ENVIROMENT DURING COVID-19 PANDEMIC

УСТОЙЧИВОСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА В КОНТЕКСТЕ 
ИЗМЕНЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СРЕДЫ 

БЕЗОПАСНОСТИ В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ COVID-19

Veaceslav UNGUREANU99

Summary   
The research of the fundamental problem related to the strengthening of na-

tional security resilience of the Republic of Moldova during the COVID-19 pan-
demic consists of an analysis of the geopolitical events determining the process 
of regional security reconfiguration. The COVID-19 pandemic can be perceived 
as a pluridimensional global crisis during which we witness an intensification 
of the actions on the geopolitical coordinates of the foreign policy of some big 
powers and regional powers to exert pressures on the Euro-Atlantic security 
system. The main idea behind the subject of discussion is the investigation of the 
impact of the geopolitical context of the regional security environment during 
the pandemic caused by COVID-19, as well as its strains on the process of as-
surance of the national security resilience in the Republic of Moldova. The exa-
mination of political and military cooperation relations between the Republic 
of Moldova and the North Atlantic Alliance, in particular during the COVID-
19 pandemic, allowed us to reveal the opportunities provided by the Alliance 
to enhance the degree of institutional resilience of Moldova’s national security 
and defence system which needs further support from partner states to align the 
components of the national security to the Euro-Atlantic standards. Therefore, 
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Juridice, Politice și Sociologice.
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this will strengthen the capability and interoperability in the area of national se-
curity and defence and will discourage potential hazards by countering present 
risks and threats. 

The geopolitical position of the Republic of Moldova in the context of the 
North Atlantic Alliance expansion demonstrates reduced importance for the Eu-
ropean security, however, the conflict in the Eastern districts and the institutional 
fragility are major barriers to an enhanced political presence of the Alliance. For 
the Republic of Moldova, a small state/power with a reduced military potential, 
a limited economic capability, and permanent neutrality is both a constraint to 
the full implementation of national security reforms and an opportunity to re-
flect in the current globalised world. The reform of the national security sector 
of the Republic of Moldova demands a pragmatic approach and precise acti-
ons, considering the geopolitical context, the regional and subregional security 
environment, and the national interest as well. The core element that served 
as fundament for the foundation and institutionalisation of Moldova’s national 
security is the status of permanent neutrality, which generates a pluridimensi-
onal instability. Therefore, it shall be re-assessed in the context of new threats, 
risks, and vulnerabilities that are faced by the Republic of Moldova, and their 
mitigation can take place by changing the country’s regional geopolitical status 
and using integrationist mechanisms of Euro-Atlantic orientation. 

The establishment of international relations during the post-Cold War peri-
od determined NATO to adjust its partnership policies in the context of struc-
tural transformations that emerged after the disappearance of one pole of the 
international bipolar system, after the reconfiguration of the world geopolitical 
architecture and development of the regional security environment and to pro-
mote them through dialogue in its cooperation with partner states within the 
Partnership for Peace. The intensification of the integrationist processes on the 
European continent led to a change in the approach to NATO’s role and place in 
assuring international security, by strengthening the relations of the Euro-Atlan-
tic Partnership and considering the peculiarities of each state participating in the 
cooperation process, including the Republic of Moldova and in particular, the 
status of permanent neutrality and the political and legal consequences arising 
from this quality. 

The Partnership for Peace Programme provides opportunities for partner sta-
tes to participate in cooperation activities in the area of military security. Based 
on the principle of self-differentiation of dimensions they consider vulnerable 
and which are in correlation with the interests and needs to build national secu-
rity and defence, they are entitled to choose among those activities. The inten-
sification of military and non-military cooperation relations with NATO means 
that the Republic of Moldova has to undertake a series of commitments, i.e. 
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implementation of international peacekeeping operations, adjustment of the nor-
mative and doctrine framework to the Euro-Atlantic standards, reformation of 
the national security and defence system, development and enhancement of for-
ce capabilities and interoperable mechanisms with the NATO member states.

Краткое содержание
Исследование фундаментального вопроса повышения устойчивости 

национальной безопасности Республики Молдова во время пандемии 
COVID-19 заключается в анализе геополитических событий, определяю-
щих процесс реконфигурации региональной среды безопасности. Феномен 
пандемии COVID-19 можно рассматривать как глобальный многомерный 
кризис, в котором усилились действия по геополитической координате 
внешней политики некоторых великих держав, а также некоторых реги-
ональных держав с целью оказания давления на систему евроатлантиче-
ской безопасности.Основная идея предмета, предлагаемого для изучения, 
заключается в исследовании влияния геополитического контекста среды 
региональной безопасности во время глобальной пандемии, порождаемой 
новым типом коронавируса COVID-19, а также его новых штаммов на 
процесс обеспечения устойчивость национальной безопасности Молдовы.
Освещение вопросов военно-политических отношений между Республи-
кой Молдова и Североатлантическим Альянсом, особенно в связи с панде-
мией COVID-19, помогло выявить возможности, предлагаемые Альянсом 
для повышения уровня институциональной устойчивости системы нацио-
нальной обороны и безопасности Республики Молдова, которая все еще 
нуждается в существенной поддержке со стороны стран-партнеров, путем 
обеспечения того, чтобы компоненты национальной безопасности были 
приведены в соответствие с евроатлантическими стандартами, что укре-
пит потенциал и функциональную совместимость национальной безопас-
ности и обороны, тем самым препятствуя потенциальным опасностям и 
противодействуя существующим рискам и угрозам.

Геополитическое положение Республики Молдова в контексте расши-
рения Североатлантического альянса показывает, что его значение для 
европейской безопасности невелико, а наличие конфликта в восточных 
районах и институциональная хрупкость оказываются существенными 
препятствиями на пути усиления политической присутствия Североатлан-
тического Альянса.Для Республики Молдова, которая представляет собой 
небольшое государство / небольшую державу с низким военным потенциа-
лом и ограниченным экономическим потенциалом, постоянный нейтрали-
тет оказывается препятствием на пути к полному осуществлению реформ 
в области национальной безопасности и, в то же время, возможность реф-
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лексии в контексте глобализированного мира.Реформа сектора националь-
ной безопасности Республики Молдова требует прагматического подхода 
и конкретных действий с учетом геополитической ситуации, региональ-
ной и субрегиональной безопасности, а также национальных интересов.
Существенным элементом, который послужил основой для обоснования 
и институционализации национальной безопасности Республики Молдо-
ва, является статус постоянного нейтралитета, который порождает много-
мерную нестабильность и требует переоценки в контексте новых угроз, 
рисков и уязвимостей. изменение регионального геополитического статуса 
страны с использованием интеграционных механизмов евроатлантической 
ориентации.

Построение международных отношений в период после холодной вой-
ны привело к тому, что Североатлантический альянс адаптировал свою по-
литику партнерства в контексте структурных преобразований, вызванных 
исчезновением полюса биполярной международной системы, реконфигу-
рацией мировой геополитической архитектуры и развитие среды регио-
нальной безопасности и содействует путем применения диалога в много-
плановом сотрудничестве с государствами-партнерами в рамках Програм-
мы «Партнерство ради мира».Активизация интеграционных процессов на 
европейском континенте привела к изменению взглядов на роль и место 
Североатлантического Альянса в обеспечении международной безопас-
ности, укреплении отношений Евроатлантического партнерства с учетом 
особенностей каждого государства-участникавключая Республику Молдо-
ва, принимая во внимание, в частности, статус постоянного нейтралитета 
и политические и правовые последствия, вытекающие из этого качества.
Программа «Партнерство ради мира» также предоставляет государствам-
партнерам возможность участвовать в совместной деятельности в области 
военной безопасности с правом выбора, применяя принцип самодиффе-
ренциации областей, которые они считают уязвимыми и соответствующи-
ми интересам и потребностям укрепления уровняобороны и безопасности 
страны. Углубление отношений военного и невоенного сотрудничества с 
Североатлантическим альянсом требует от Республики Молдова ряда обя-
зательств, а именно: проведение международных миротворческих опера-
ций, приведение нормативных и доктринальных рамок в соответствие с ев-
роатлантическими стандартами, реформирование системы национальной 
безопасности и обороны, развитие и модернизация силового потенциала 
и средств взаимодействия с государствами-членами Североатлантического 
союза.
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Procesul de cercetare a rezilienței securității naționale a Republicii 
Moldova în condițiile intensificării fenomenului pandemiei COVID-19 
scoate în evidență problema capacității instituționale a sistemului național 
de securitate și apărare de a gestiona crizelor multidimensionale care de-
termină un impact asupra funcționalității statului, totodată, contribuind și 
la generarea noilor provocări, dar și consolidarea celor ce perpetuează în 
timp, în plan regional și național, punând în pericol majoritatea compo-
nentelor securității naționale a Republicii Moldova. În acest context, rolul 
esențial de combatere a consecințelor crizei sanitare la adresa securității 
naționale îi revine factorului de consolidare a potențialului instituțional 
al sistemului naţionalede securitate al Republicii Moldova ce necesită o 
abordare pragmatică și acțiuni concrete, ţinând cont de conjunctura ge-
opolitică mondială, mediul regional și subregional de securitate,precum 
și de interesul naţional. În prezent, capacitatea instituțională a sistemului 
național de securitate al Republicii Moldovaeste una insuficientă de a 
contracara riscurile și ameninţărilecu care se confruntă statul, obiecti-
vul major rămânând identificarea resurselor privind asigurarea eficientă 
a securității naționale în condițiile pandemiei COVID-19, care a surprins 
majoritatea statelor nepregătite pentru a combate un număr masiv de 
contaminări și decese într-o perioadă scurtă de timp, ceea ce amplifică 
vulnerabilitatea statelor mici, cum este Republica Moldova, din punctul 
de vedere al securității naționale.

Criza sanitară globală provocată de pandemia COVID-19 a determi-
nat și mai mult necesitatea consolidării rezilienței prin redimensionarea 
politicilor de asigurare a securității naționale a micilor puteri, securitatea 
cărora depinde în mare măsură de interesele geopolitice ale marilor puteri 
și/sau de arhitectura geopolitică regională, care dețin un statut geopolitic 
de neutralitate, lipsite de potențial militar, care nu se află într-o alianță 
sau organizație politico-militară și nu au un acord semnat cu o marte pu-
tere sau cu un stat vecin privind asigurarea securității și apărării naționale 
realizarea căruia ramâne pe cont propriu. La sfârşitul lunii decembrie al 
anului 2019, mai mulți locuitori din orașul Wuhan (China de Est) pre-
zentau simptome grave de pneumonie virală, cu origine necunoscută, 
cauza fiind descoperită ulterior, sub forma unui nou tip de coronavirus 
(SARS-CoV-2), mai târziu denumit COVID-19, deosebit de contagios 
și, în unele cazuri, chiar letal, astfel încât cei 11 milioane de cetățeni chi-
nezi din provincia respectivă au fost obligați să stea, timp de două luni, 
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în carantină totală. De la acel moment, au trecut doar aproximativ două 
săptămâni până la raportarea primului astfel de caz în Thailanda, apoi 
în Japonia. La sfârșitul lunii ianuarie 2020, Germania, Japonia, Vietnam 
și Statele Unite ale Americii au raportat primii pacienți infectați cu CO-
VID-19, care nu au călătorit în China, ci au intrat în contact cu persoane 
care au călătorit în orașul Wuhan100, iar pe 30 ianuarie 2020, Organizația 
Mondială a Sănătății a declarat noul focar de coronavirus o urgență de 
sănătate publică de preocupare internațională, pentru ca, pe 11 martie, 
să fie caracterizată drept pandemie. Două zile mai târziu, Organizația 
Mondială a Sănătății a declarat Europa drept epicentru al pandemiei, în 
afara granițelor Chinei101. Numărul celor infectați crescând exponențial, 
ajungându-se, la sfârșitul lunii iunie 2020, la un total de 10,1 milioane de 
cazuri și peste 500.000 de decese la nivel mondial102. 

C. Băhnăreanuprecizează că, inițial statele din Uniunea Europeană au 
fost celemai afectate de pandemie precum: Italia, Spania, Franța și Ma-
rea Britanie, iar ulterior, Statele Unite ale Americii, Federația Rusă, India 
și Brazilia au devenit state care au fost nevoite să se confrunte cu un val 
uriaș de infectări și decese, numărul acestora fiind cel mai mare din lume. 
Expertul afirmă că, pentru a limita răspândirea virusului și efectele asu-
pra sănătății propriilor cetățeni, majoritatea statelor au declarat stare de 
urgență sau de necesitate, completată de o serie de măsuri de limitare a 
unor drepturi și libertăți103, care în opinia noastră a determinat revolte în 
masă și nesupunerii acțiunilor prohibitive adoptate de guvernele statelor 
afectate. Cetățenii acestor state considerând că prin aceste măsuri li s-a 
încălcat drepturile și libertățile fundamentale și că conducerea statelor ar 
trebui să acționeze altfel decât a acționat, diminuând valoarea drepturilor 
și libertăților fundamentale ale omului în favoarea intereselor naționale 
ale statului, invocând primordialitatea unor măsuri de limitare a unor 
drepturi și libertăți, precum: limitarea/restricționarea mișcării persoane-

100 COVID-19 Coronavirus Pandemic. Reported Cases and Deathsby Country or Ter-
ritory.În: Worldometer, https://www.worldometers.info/coronavirus/

101 Listings of WHO’s Responseto COVID-19. Timeline of WHO’s Responseto COVID-
19, 29 iunie 2020. https://www.who.int/news-room/detail/29-06-2020-covidtimeline.

102 Coronavirus Disease (COVID-19): Situation Report -162, World HealthOrgani-
zation, 30 June 2020, p. 1. https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situa-
tion-reports/20200615-covid-19-sitrep-147.pdf?sfvrsn=2497a605_4. 

103 Băhnăreanu, C. Impactul economic al pandemiei de COVID-19 la începutul anu-
lui 2020. În: Impact Strategic, 2020, nr. 2, p. 88.
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lor și distanțare fizică; autoizolarea sau izolarea la domiciliu, internarea 
sau carantinarea celor infectați și a altor categorii de cetățeni;închiderea 
parțială/totală a unor frontiere pentru străini; reducerea/suspendarea anu-
mitor categorii de transporturi de pasageri (aeriene, feroviare, rutiere), 
cu excepția celui de mărfuri;reducerea/sistarea unor activități economi-
ce prin desfășurarea muncii de la domiciliu sau introducerea angajaților 
în șomaj tehnic;închiderea unităților de învățământ,centrelorcomerciale, 
hotelurilor,cazinourilor, cluburilor, restaurantelor și localurilor publice, 
centrelorsportive și culturale;închiderea parcurilor, locurilor de joacă 
pentru copii şi a zonelor urbane deschise;suspendarea/anularea unor 
activități sociale cu participarea unui numarmare de oameni. Subliniem 
că, în contextul restricțiile impuse de autorități, în țările care se con-
fruntă cu o criză sanitară de proporții, s-au creat condiții propice pentru 
revenirea în forță a grupărilor extremiste de dreapta prin intensificarea 
manifestațiilor de protest împotriva acțiunilor rectrictive, exercitând pre-
siuni politico-sociale asupra autorităților publice centrale și locale. Con-
siderăm, că aceste revolte politico-sociale reprezintă un pericol iminent 
la securitatea națională și cu atât mai grav că, în ultimii ani, se manifestă 
din ce în ce mai pregnant, cel puțin la nivel european, tendințe naționaliste 
de negare a democrației liberale, ca ideologie politică de stat și formă de 
guvernare corespunzătoare necesităților societății contemporane. 

Potrivit lui A. Sandford, toate aceste măsuri de protejare a sănătății 
populației, în condițiile pandemiei globale COVID-19, au avut efecte 
diferiteasupra societății, mediului, economiei, securității naționale și 
internaționale. În acest context, pe termen scurt, am asistat la, pe de o 
parte,reducerea poluării și emisiilor de carbon, decongestionarea rutieră, 
scăderea incidenței bolilor sezoniere, creșterea unor ramuri ale econo-
miei, iar pe de altă parte, au fost grav afectate veniturile din industria-
turismului și ospitalității, tranzacţiile imobiliare, sectorul auto și unele 
servicii,precum transporturile aeriene, restaurantele, barurile şi cafene-
lele, concertele,spectacolele și activitățile culturale, sportive, de diver-
tisment, dar a luat amploare comerțul on-line și interacțiunea pe rețelele 
sociale, și majoritatea activităților au fost transferate pe platforme infor-
matice104.

104 Sandford, A. Coronavirus: Half of Humanity Now on Lockdown as 90 Countries-
Call for Confinement. https://www.euronews.com/2020/04/02/coronavi -rus-in-europe-
spain-s-death-toll-hits-10-000-after-record-950-new-deaths-in-24-hou 



106

Considerăm că în perioada pandemiei generată de noul tip de coro-
navirus COVID-19, dar și de noile tulpini ale acestuias-a intensificat 
confruntarea geopolitică dintre Occident și Federația Rusă prin utili-
zate metodelor diplomatice, dar și prin acțiuni practice ce denotă inte-
rese geostrategice regionale ale ambelor părți pentru regiunea de Vest 
a spațiului postsovietic. În această ordine de idei, K. Geropoulos și N. 
Waller relevă procesul de negocieri, în perioada crizei sanitare globale 
dintre Statele Unite ale Americii și Federația Rusă privind extinderea 
aplicabilității sau substituirea Tratatului START-III de reducere a 
armelor strategice ofensive ce reglementează măsurile pentru redu-
cerea, limitarea și controlul ulterior al armelor strategice ofensive, 
care a fost semnat la 8 aprilie 2010 la Praga, a intrat în vigoare la 5 
februarie 2011 și expiră în 2021. Tratatul limitează numărul de focoase 
strategice nucleare desfășurate la 1.550, ceea ce scade cu aproape două 
treimi față de tratatul inițial START-I, precum și cu 10% mai mic decât 
limita de focoase strategice desfășurate în Tratatul de la Moscova din 
2002. Prin urmare, numărul total de focoase desfășuratear putea depăși 
limita de 1.550 cu câteva sute, deoarece doar un singur focos este numă-
rat pentru fiecare bombardier, indiferent de câte le poartă de fapt. Trata-
tul, de asemenea, limitează până la 800 numărul de lansatoare de rachete 
balistice intercontinentale (ICBM), lansatoare de rachete balistice lansa-
te submarin (SLBM) și bombardiere grele echipate pentru armament nu-
clear, iar numărul de ICBM, SLBM,precum și armamentul nuclear lansat 
de pe bombardierele grele sunt limitate la 700105.

Precizăm că, în anul 2020, în perioada pandemiei globale COVID-19 
Statele Unite ale Americii au anunțat Federația Rusă despre disponibili-
tatea de a continua negocierile privind semnarea Noului Tratat START-
III, invitând să adere și China la acest Acord, deoarece deține un arse-
nal impunător de arme nucleare ofensive, în cele din urmă China refuză 
invitația de a participa la negicieri. Continuând discuțiile Statele Unite 
ale Americii i-a propus Federației Ruse să semneze o declarație politică, 
care include o clauză pentru un nou Tratat ce ar acoperi toate armele 
nucleare ale ambelor state semnatare și ar extinde actualul regim de mo-
nitorizare și verificare implementat de Noul Tratat START-III, cu scopul 

105 Geropoulos K.; Waller, N. Round One: US and Russia Slowly Hit-re-START Nuke 
But-ton. https://www.neweurope.eu/article/round-one-us-and-russia-slowly-hit-re-start-
nuke-button/
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de a aduce China într-un viitor Tratat. Ulterior, ambele părți au fost de 
acord să sisteze producerea de focoase nucleare pe o perioadă de un an 
și să prelungească Tratatul cu un an, însă în contextul apariției noilor ti-
puri de arme și temerii desfășurării în eventualitate a unei noi curse 
a înarmărilor de înaltă calitate, precum și evoluția ascendentă a ni-
velului de pericol a noilor riscuri și amenințări, mai ales în condițiile 
crizei sanitare globale,dar și pentru a nu submina sistemul de securitate 
internațională și arhitectura de control al armamentului nuclear, Statele 
Unite ale Americii și Federația Rusă au convenit printr-o decizie prelun-
girea pe durata maximă posibilă, de cinci ani, până la 5 februarie 2026 a 
Noul Tratat START. 

Cercetând perioada pandemiei globale COVID-19 sub aspectul 
confruntării geopolitice dintre marile puteri pe dimensiunea asigu-
rării securității naționale, se impune de specificat, că criza sanitară 
a evoluat în criza geostrategică în unele sectoare ale securității prin 
diminuarea încrederii a cooperării diplomatice în domeniul controlu-
lui reciproc al armamentelor și dezarmării nucleare, soldându-se cu 
retragerea Statelor Unite ale Americii, în 2020 și suspendarea res-
pectării prevederilor Tratatului cu demararea procedurii de retagere 
a Federației Ruse, în 2021 din Tratatul „Cer Deschis”, acțiuni care au 
fost precedate de disensiunile în domeniul securității dintre acești doi 
actori majori în cadrul Tratatului privind Forțele Nucleare Intermedia-
re urmate cu retragereaStatelor Unite ale Americii și a Federației Ruse 
în 2019, precum și suspendarea activității Statelor Unite ale Ameri-
cii din Acordul Nuclear cu Iranul în 2018. Prin urmare, Tratatul Cer 
Deschis,semnat în 1992 și intrat în vigoare în 2002, permite celor 35 
de state-membre să efectueze zboruri de observare și supraveghere ne-
înarmate peste teritoriile celorlalte pentru a colecta informații despre 
forțele și activitățile militare, însă retragerile succesive ale Statelor 
Unite ale Americii şi Federației Ruse a subminat în totalitate ne-
cesitatea existenței acestuia și promovarea principiului asigurarea 
încrederii şi previzibilității activităţilor militare ale ţărilor semna-
tare. În acest context, criza sanitară globală determină reconfi-
gurarea geopolitică a sferelor de interese regionale ale actorilor 
majori provocând tensiuni în relațiile de cooperare în domeniul 
securității internaționale, și totodată intensificând transformări 
structurale în raporturile de putere mondială.  
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C. Bogzeanu acreditează opinia că pandemia globală COVID-19 
nu a pus capăt și nici nu a diminuat dinamica competiției geopolitice 
dintre marile puteri pentru a obține putere la nivel mondial și nici nu 
s-a redus din intensitate generarea crizele și conflictele cu repercusiuni 
transregionale, ci dimpotrivă s-a amplificat. Fenomenul pandemiei CO-
VID-19 a generat o criză sanitară fără precedent, una dintre cele mai 
grave crize ale umanității din perioada postrăzboi rece, dar care nu a 
determinat sfârșitul luptei pentru putere și influență geopolitică globală. 
În opinia sa, securitatea europeană și euroatlantică este dependentă de 
reconfigurarea arhitecturii geopolitice în Marea Mediterană soldându-
se cu alterarea relațiilor de cooperare dintre Turcia și Cipru, Turcia și 
Grecia în potențialele zone cuhidrocarburi care continuă să constituie 
unadintre sursele de conflict. De asemenea, incidentul maritim dintre o 
navă franceză, angajată într-o misiune a Alianței Nord-Atlantice de pa-
trulare monitorizând hotarul acvatic al Libiei, și una turcă reflectă nivelul 
tensiunilor geopolitice nu doar din regiune, ci și dintre aliați, în contextul 
că Libia continuă să fie puternic afectată de instabilitate politică prece-
dată de un conflict militar civil care se desfășoară al șaptelea an, dintre 
Guvernul de Acord Naţional de la Tripoli condus de către Prim-ministrul 
Fayez al-Sarraj, recunoscut și susținut de Organizația Națiunilor Unite, 
de Statele Unite ale Americii, de Turcia, de Italia și de Qatar, și Adminis-
traţia rivală, din estul ţăriialiată generalului KhalifaHaftar, care conduce 
aşa numita Armată Libiană Naţională, susținută de Egipt, de Emiratele 
Arabe Unite, de Arabia Saudită, de Iordania, de Franța și de Federația 
Rusă, pentru obținerea controlului asupra întregului teritoriu al statului 
Libia. O altă problemă geopolitică din regiunea Orientului Mijlociu re-
liefată de C. Bogzeanueste situația politică internă a Siriei, care rămâne 
a fi în continuare una vulnerabilă la conflictele violente dintre grupurile 
militare, în pofida trecerii conflictului la faza politico-diplomatică după 
un conflict militar de șase ani, dar care poate în orice moment să reizbuc-
nească prin escaladarea unui noi conflict militar civil la fel de îndelungat 
și devastator ca cel anterior, precum și incertitudinea suspendării progra-
mului nuclear al Republicii Islamice Iran ce agravează relațiile diploma-
tice cu Statele Unite ale Americii106. Precizăm că, în condițiile pandemiei 
globale COVID-19 ar putea avea loc intensificarea și altor disensiuni 

106 Bogzeanu, C. Apărarea europeană – schimbare de curs, în contextul pandemiei de 
COVID-19? În: Impact Strategic, 2020, nr. 2, p. 127.
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geopolitice regionale dintre Occident și Federația Rusă, în contextul per-
petuării conflictului militar dintre Ucraina și Federația Rusă în regiunea 
Donbas, evoluția căruia poate fi una imprevizibilă, atât pentru Ucraina, 
cât și pentru întreaga regiune a Europei de Est, în pofida eforturilor for-
matul Grupului de contact Normandia de a negocia un acord între părțile 
aflate în conflict. De asemenea,este necesar de luat în calcul și amplifica-
rea crizei concertate a migranților la frontiera dintre Alianța Nord-Atlan-
tică și Republica Belarus ca o amenințare regională la adresa securității 
euroatlantice. Considerăm că, nu întâmplător în condițiile crizei sanitare 
este utilizată în mod direct componenta migraționalăa războiului hibrid 
împotriva statelor membre ale Alianței Nord-Atlantice de către statele 
împotriva cărora sunt aplicate sancțiuni din partea Occidentului, cum ar 
fi: Republica Belarus și Federația Rusă, având drept scop testarea nivelu-
lui de capabilitate, operativitate și interacțiune dintre statele membre ale 
Alianței Nord-Atlantice în vederea asigurării securității frontierii estice a 
comunității euroatlantice.

Considerăm criza sanitară la nivel global generată de pandemia CO-
VID-19, dar și de noile tulpini ale acestuiava avea repercusiuni pe ter-
men mediu și lung asupra multiplelor sisteme importante care asigură 
funcționalitatea statelor, deoarece ea s-a suprapus și a agravat crizele 
deja existente și a provocat altele noi, astfel existând condiții favorabile 
pentru diminuarea nivelului de securitate în diferite regiuni ale mapa-
mondului. Problema fundamentală care trebuie soluționată de către ma-
rile puteri, puterile regionale și organizațiile internaționale din domeniul 
securității este neadmiterea transformării crizei sanitare într-o criză de 
securitate internațională, prin prevenirea sau diminuarea consecințelor 
crizei sanitare asupra securității regionale. În prezent, poate fi observată 
utilizarea de către unele puteri revanșarde a situației pandemice globale, 
care a creat condiții prielnice pentru intensificarea rivalităților geopo-
litice la nivel regional și mondial în zonele de confluență a intereselor 
geostrategice, încercând să soluționeze cu ajutorul micilor puteri, pro-
blemele geopolitice regionale existente, astfel subminând securitatea 
regională prin amplificarea acțiunilor militare dintre Republica Azerba-
idjan și Republica Armenia privind disputa regiunii separatisteKaraba-
hul de Munte, recunoscută la nivel internațional ca parte componentă a 
RepubliciiAzerbaidjan, dar controlată de etnicii armeni. Urmare a fazei 
active a acțiunilor militare, care au durat 44 de zile și s-au încheiat cu 
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un armistițiu dintre părțile aflate în conflict,Azerbaidjanul și-a recuperat 
controlul asupra unei părți a regiunii secesioniste. Riscul privind even-
tualitateaextinderii acestui conflict militar în Zona Extinsă a Mării Ne-
gre cu implicarea directă sau indirectă a statelor vecine este unul major, 
realizându-se următorul scenariu: Turcia a anunțat oficial că va sprijini 
Republica Azerbaidjan cu toate mijloacele pe care le are la dispoziție 
în conflictul pe care această țară îl are cu Republica Armenia; Federația 
Rusă va avea și ea „un cuvânt greu de spus”, deoarece Republica Arme-
nia este un stat-satelit în sfera de influență geopolitică a Federației Ruse, 
fiind și stat membru al Organizației Tratatului de Securitate Colectivă cu 
unități militare ale Federației Ruse pe teritoriul său, forțe care nu vor 
permite diminuarea intereselor geopolitice ale acesteia în regiune; Iranul, 
la fel, nu-și va putea menține neutralitatea, în cazul unui conflict de am-
ploareregională, pentru a-și realiza ambițiile geopolitice de putere regi-
onală, dar și pentru a se opune extinderii influenței geopolitice a Turciei 
în regiune; Georgia, care în aceste condiții va încerca să-și soluționeze 
problema integrității teritoriale recuperându-și regiunile Abhazia și Ose-
tia de Sud. În această ordine de idei, precizăm că politica externă a mari-
lor puteri, fundamentată pe acțiunide identificare, promovare și protejare 
a intereselor geopolitice, determină conjunctura geopolitică regională și 
influențează mediul de securitate în diverse regiuni ale spaţiului mondial. 
Concentrarea asupra unei regiuni geostrategice a intereselor mai multor 
actori internaţionali, în contextul pandemiei globale de COVID-19 cu 
scopul transformării acesteia într-o zonă de interes şi, ulterior, în sferă 
de influenţă, inevitabil va amplifica nivelul de rivalitate dintre marile 
puteri în spaţiul geopolitic contemporan. Aceste procese concurenţiale 
de impact geopolitic se răsfrâng eminamente asupra fenomenului de re-
dimensionare a relaţiilor de cooperare dintre marile puteri reconfigurând 
arhitectura mediului de securitate regională, totodată, determinând și ni-
velul de funcționare a sistemelor de asigurare a securității naţionale ale 
statelor din regiune în care au loc asemenea evenimente geopolitice.

Este esențial de subliniat că în perioada crizei sanitare disensiunile 
dintre Occident și Federația Rusă se prefigurează în special pe dimensi-
unea securității regionale determinând sporirea nivelului de probabilitate 
a unei coliziuni dintre Alianța Nord-Atlantică şiFederaţia Rusă orientată 
asupra controlului spaţiului pontic, dar și a Zonei Extinse a Mării Negre. 
Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană abordează spațiul pon-



111

tic din punct de vedere geoeconomic ca pe o punte de legătură cu zonele 
cele mai bogate în resurse energetice, cum ar fi Bazinul Caspic, Asia 
Mijlocie şi Golful Persic, iar Federația Rusă tratează această regiune ca 
pe o valoare geostrategică, atât pentru exercitarea presiunilor de ordin 
militar asupra statelor limitrofe Mării Negre, cât și pentru redobândi-
rea statutului geopolitic de mare putere, determinând reedificarea ordini 
mondiale. În acest context geopolitic regional de securitate, Republica 
Moldova este importantă din punct de vedere geostrategic atât pentru 
Alianța Nord-Atlantică, cât şi pentru Federaţia Rusă, ambele părţiexer-
cită eforturi pentru a-şi consolida poziţiile. Federaţia Rusă încearcă să-
şimenţinăinfluenţa în Republica Moldova prin conservarea conflictului 
transnistrean şisusţi nereacomunităţiiruseşti. Problema raioanelor de est 
reprezintă unul dintre cele mai dificile aspecte ale relaţiilor dintre părţi, 
deoarece refuzul Rusiei de a accepta soluţionarea ei rezultă nu doar din 
raporturile cu Republica Moldova, dar şidin relația cu Alianța Nord-
Atlantică. Pentru Federaţia Rusă, menţinerea controlului asupra raioa-
nelor de est ale Republicii Moldova reprezentă o modalitate de blocare 
a extinderii Organizației Tratatului Atlanticului de Nord depunând toate 
eforturile pentru a-şimenţine statutul de actor geopolitic regional impor-
tant, folosind diverse instrumente politico-militare, economico-financia-
re și informațional-propagandiste, astfel diminuând securitatea națională 
a Republicii Moldova107. Potrivit lui V. Chirilăsecuritatea națională a 
Republicii Moldova depinde în mare măsură de relațiile diplomatice atât 
cu Alianța Nord-Atlantică, cât șicu Federația Rusă.În cadrul relațiilor 
cu Federația Rusă există mai multe probleme nesoluționate în domeniul 
securității naționale a Republicii Moldova și persistă o neîncredere pri-
vind statutul de partener alAlianței Nord-Atlantică, precum și cel geo-
politic de neutralitate permanentă, iar disensiunile dintre Federația Rusă 
și Alianța Nord-Atlantică la nivel instituțional nu favorizează procesul 
de fortificare a sistemului național de securitate și apărare al Republicii 
Moldova. Expertul afirmă că, în contextul acestei tensionări diplomatice, 
vor exista consecințe negative și asupra securității naționale a Republicii 
Moldova care se vor realiza prin intenția Federației Ruse de a-și intensifi-

107 Ungureanu, V. Consolidarea dimensiunii geopolitice în noua paradigmă de asi-
gurare a securității naționale a Republicii Moldova. În: Modernizarea social-politică a 
Republicii Moldova în contextul extinderii procesului integraționist european./coord.: 
Juc Victor. Chișinău: F.E.-P. „Tipografia Centrală”, 2019, partea a II-a, p. 283.
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ca influența geopolitică exercitând presiuni asupra domeniilor principale 
de dezvoltare ale statului108.

Accentuăm că contextul geopolitic al mediului de securitate regională 
în perioada pandemiei globale COVID-19 exercită presiuni asupra pro-
cesului de asigurare a securității naționale a Republicii Moldova. Conso-
lidarea rezilienței instituționale a sistemului național de securitate și apă-
rareal Republicii Moldova, în perioada crizei sanitare provocată de noul 
tip de coronavirus COVID-19, dar și de noile tulpini ale acestuia poate 
fi realizată prin accelerarea sau cel puțin menținerea dinamicii de reali-
zare a reformelor din perioada prepandemică în sectorul de securitate și 
apărare națională, accesând fondurile oferite de Alianța Nord-Atlantice 
ca urmare a acceptului participării la consolidarea securității regionale 
și valorificarea continuității a procesului de modernizare și implemen-
tare a reformelor în domeniul securității și apărării naționale, în contex-
tul a două documente de bază ce reglementează relația de cooperare cu 
Alianța Nord-Atlantică - Planul Individual de Acţiuni al Parteneriatului 
Republica Moldova – NATO șiIniţitiva de Consolidare a Capacităților 
de Apărare a Republicii Moldova. 

Subliniem că, pandemia COVID-19 a intensificat reconfigurarea arhi-
tecturii geopolitice a mediului de securitate regională, generând condiții 
propice pentru sporirea gradului de pericol al riscurilor și amenințărilor 
la adresa securității naționale a Republicii Moldova, ceea ce necesită o 
abordare imediată și profesionistă, cu implicarea experților din comuni-
tatea științifică, privind reziliența instituțională a sectorului de securita-
te și apărare națională. Prin urmare, au fost identificate unele riscuri și 
amenințări, cum ar fi: 

1) Riscul convențional îndreptat împotriva componentei militare a 
securității naționale poate fi afirmat prin realizarea scenariului de impli-
care directă a Grupului Operativ al Trupelor Ruse (GOTR) din raioanele 
de est ale Republicii Moldova în destabilizarea situației social-politice 
din Sud-Vestul Ucrainei, în contextul desfășurării războiului hibrid cu 
elemente convenționale în regiunea Donbas dintre Federația Rusă și 
Ucraina, dar și luând în considerare a doua desfășurarea masivă de forțe 
și echipamente militare ale Federației Ruse, prima fiind în luna aprilie, 

108 Chirilă, V. Expert: Tensiunile dintre UE și Rusia vor avea consecințe grave asupra 
Republicii Moldova.https://deschide.md/ro/stiri/politic/80292/Expert-Tensiunile-dintre-
UE-%C8%99i-Rusia-vor-avea-consecin%C8%9Be-grave-asupra-RMoldova.htm.
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în proximitatea frontierei cu Ucraina exercitând presiuni asupra statu-
lui ucrainean în vederea obținerii unor concesii politice legate de relația 
dintre Ucraina și Federația Rusă. Un asemenea scenariu va plasa Repu-
blica Moldova în zona incertitudinii decizionale de a reacționa la situația 
creată, cu riscul tensionării relațiilor cu Ucraina – în cazul inacțiunii fă-
cându-se responsabilă de acțiunile militare de pe teritoriul său împotriva 
Ucrainei, sau deteriorării relațiilor cu Federația Rusă – în cazul implicării 
Republicii Moldova în vederea restabilirii ordinii constituționale pe în-
tregul teritoriu recunoscut de comunitatea internațională. 

2) Amenințarea la adresa componentei energetice a securității 
naționale constă înmajorarea de către Federația Rusă a prețului la gazele 
naturale exportate Republicii Moldova, prefigurându-se două argumente, 
cel economic și cel geopolitic. Argumentul economic consistă din spo-
rirea prețurilor la hidrocarburi pe piața internațională, din cauza sporirii 
cererii la gazele naturale din partea statelor membre ale Uniunii Europe-
ne ca rezultat al redresării economiei după o perioada pandemică dificilă, 
precum și din motivul rezervelor insuficiente în depozitele europene de 
gaze naturale, necesitând suplinirea acestora pentru a face față cererii 
excesive, care nu este asigurată la nivelul potrivit de către Federația Rusă 
prin furnizarea insuficientă a gazelor naturale statelor membre ale Uni-
unii Europene, menținând artificial criza energetică pentru a o utiliza ca 
presiune politică pentru a influența decizia instituțiilor și statelor europe-
ne inaugurarea cât mai rapidă a gazoductului Nord Stream-2. Un alt as-
pect al asigurării insuficiente a cererii statelor europene cu gaze naturale, 
ceea ce a contribuit considerabil la sporirea acesteia, este faptul că a fost 
diminuată în perioada pandemică aprovizionarea economiei europene cu 
gaze lichefiate de către Statele Unite ale Americii, acestea fiind expor-
tate în țările din America Latină, determinând amplificarea dependenței 
țărilor europene de exportul gazelor naturale din Federația Rusă. 

Argumentul geopolitic constă în subminarea cursului de orientare 
geopolitică și de dezvoltare vestică a Republicii Moldova, precum și a 
diminuării nivelului de valorificare a oportunităților de către Republica 
Moldova de a reglementa conflictul din raioanele de est contrar intere-
selor geopolitice ale Federației Ruse. Necesitatea realizării unui proiect 
național pentru aprovizionarea cu gaze naturale prin diversificarea fur-
nizorilor, rețelelor și a surselor, trebuie să devină o prioritate majoră în 
politica de asigurare a securității energetice a Republicii Moldova, dat 
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fiind faptul că gazele naturale rămân a fiîn continuare produsul energetic 
primordial pentru economia națională, iar Federația Rusă este principalul 
furnizor de gaze naturale, calitate ce-i oferă pârghii de influență, inclusiv 
și pe dimensiunea reglementării conflictului transnistrean. 

3) Amenințarea la adresa componentei informaționale a securității 
naționale constă înpromovarea de către Federația Rusă în spațiul medi-
atic al Republicii Moldova politicile centralizate de stat de informare a 
populației cu aspect propagandistic, în scopul manipulării și influențării 
opiniei publice prin mijloacele mass-media dominate de către aceasta, 
precum și prin alte metode persuasive, diminuând capacitatea de asigu-
rare a securității naționale a Republicii Moldova. 

V. Juc exprimă supoziția că participarea Republicii Moldova la Pro-
gramul Parteneriatul pentru Pace, care este o inițiativă importantă de 
angajare și aprofundare a cooperării între aliați și parteneri prin elabo-
rarea în comun a unui set de instrumente pentru transformarea ideilor în 
acțiuni, permit Republicii Moldova aplicarea experienței internaționale 
în consolidarea rezilienței în sectorului securitate și apărare națională. 
Programul reprezintă un mecanism de cooperare și nu presupune obli-
gativitatea aderării la această structură, ci identificarea soluțiilor pentru 
stabilirea încrederii și realizarea proiectelor comune pe filiera NATO 
– state partenere. Expertul consideră că, în condițiile statutului de ne-
utralitate permanentă, participarea Republicii Moldova la Programul 
Parteneriatul pentru Pace reprezintă singura oportunitate de cooperare 
activă cu Organizația Nord-Atlantică, fiind elaborat în acest scop un 
Plan individual109. V. Juc subliniază că menirea planurilor individuale de 
acțiuni ale parteneriatului este de a oferi suport de cooperare prioritară și 
preferențială pentru fiecare partener asigurând valorificarea obiectivelor 
prin dezvoltarea abilităților de interoperabilitate. Fiind prin conținut me-
canisme de angajare și armonizare a relațiilor dintre Alianța Nord-Atlan-
tică și parteneri în baza Programului Parteneriatul pentru Pace, planurile 
individuale oferă posibilitatea statelor partenere de a alege și de a realiza 
activitățile, pe care și le asumă, în conformitate cu necesitățile reformării 
și modernizării sectorului de securitate națională110. 

109 Juc, V. Politica externă. În: Republica Moldova: Ediție enciclopedică. Chișinău: 
Tipografia „BonsOffices”, 2010, p. 713.

110 Juc, V. Securitatea naţionalăşi politica externă ale Republicii Moldova în contex-
tul transformărilor structurale de sistem postrăzboi rece. Chişinău: F.E.-P. Tipografia 
Centrală, 2015, p. 172. 
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V. Juc și Gh. Cojocaru, accentuează că primordialitatea Planului Indi-
vidual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO îi revine 
reformării prin modernizare a sectorului de securitate și apărare națională 
realizând pachetul de acțiuni a reformelor democratice și racordării la 
standarde europene, promovând dialogul politic dintre părți și coopera-
rea cu instituțiile europene și euroatlantice. Potrivit Planului Individual 
de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO, principalele 
obiective strategice asumate de Republica Moldova constau în realizarea 
integrării europene, intensificarea dialogului și aprofundarea relațiilor de 
cooperare cu structurile euroatlantice. Una dintre acțiunile importante 
fiind ca forțele sale armate să servească și să protejeze dezvoltarea demo-
cratică a statului, inclusiv prin exercitarea controlului democratic com-
prehensiv asupra acestui element de bază al securității naționale. În acest 
sens, politicile sectoriale care se realizează presupun angajarea persoane-
lor civile în instituțiile militare și consolidarea prezenței lor în sistemul 
naționalde securitate și apărare, implementarea standardelor euroatlanti-
ce în procesul de reformare a forțelor armate, perfecționarea legislației 
în domeniul reglementării repartizării responsabilităților între structurile 
supreme din stat și încurajarea participării societății civile la examinarea 
problemelor ce se referă la securitate și apărare, inclusiv prin asigurarea 
accesului la informație111.

În opinia noastră, Planul Individual de Acţiuni al Parteneriatului 
Republica Moldova – NATO este un element destinat individualizării, 
sistematizării şi concretizării relaţiilor de cooperare, intensificării dia-
logului şi consultărilor între parteneri şi Alianța Nord-Atlantică la nivel 
interstatal. Prin adoptarea Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatu-
lui Republica Moldova – NATO țara noastră şi-a exprimat dorinţa de a 
intensifica dialogul politic şi cooperarea cu Organizația Nord-Atlantică 
în domeniile: militar, ştiinţific, protecţia mediului, urgenţe civile etc., 
implicând în acest proces majoritatea instituţiilornaţionale. Reieșind din 
perspectiva reconfigurării arhitecturii geopolitice și a realității evoluției 
mediului securității regionale, procesul de actualizare a Planului Indi-
vidual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO este 
o necesitate, dat fiind faptul că documentul este axat pe eficientizarea 
procesului de reforme în sectorul securităţii și apărării naţionale. Unele 

111 Juc, V.; Cojocaru, Gh. Politica externă. În: Republica Moldova pe calea moderni-
zării: studiu enciclopedic. Chișinău: F.E.-P. Tipografia Centrală, 2015, p. 252-253.
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dintre aspectele benefice pentru Republica Moldova, ca urmare a reali-
zării mecanismului de implementare a Planului Individual de Acţiuni al 
Parteneriatului Republica Moldova – NATO, este nu doar aprofundarea 
relaţiilor de cooperare cu statele membre ale Alianței Nord-Atlantice, 
dar și promovarea unei imagini favorabile a Republicii Moldova pe plan 
extern, în contextul edificării unui stat de drept, democratic şi prosper. În 
această ordine de idei, Alianţa Nord-Atlantică este dispusă să susţină în 
continuare eforturile Republicii Moldova în reformarea şi modernizarea 
sistemului național de securitate și apărare, pentru a face faţă noilor pro-
vocări ale sec. XXI, mai ales în perioada pendemiei COVID-19. Alianţa 
Nord-Atlantică este gata să-şi extindă acest sprijin asupra unor reforme 
mai profunde în domeniul politic şi al instituţiilor de apărare. Planul Indi-
vidual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO rămâne 
a fi în continuare un document conceput în funcţie de necesităţile indivi-
duale ale fiecărui stat partener, ceea ce înseamnă că Republica Moldova 
este liberă să-şi aleagă domeniile prioritare sau de interes, scopurile şi 
sarcinile pe care le-a inserat în acest Plan. Unul dintre obiectivele-cheie 
ale mecanismului Planului Individual de Acţiuni al Parteneriatului Re-
publica Moldova – NATO, capabil să favorizeze şi să menţină un mediu 
intern propice reformelor democratice, este consolidarea dialogului şi 
a consultărilor politice între Republica Moldova și Organizația Nord-
Atlantică. Astfel, Republica Moldova îşi poate exprima şi demonstra vo-
inţaşi capacitatea de a avansa sub câteva aspecte primordiale: cel al poli-
ticii interne şi externe sau cel al implementării principiilor fundamentale, 
stipulate în Documentul-cadru al Programului Parteneriatul pentru Pace 
şi în documentul de bază al Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic.

B. Paclikovaaccentuează imperativul realizării Iniţitivei de Consolida-
re a Capacităților de Apărare a Republicii Moldova, menționând că Repu-
bliaca Moldova a fost acceptată de către Alianţa Nord-Atlantică ca parte 
a Iniţiativei de Consolidare a Capacităților de Apărare în luna iunie 2015, 
Ministerul Apărării fiind desemnat în calitate de instituţie responsabilă 
pentru implementarea acestui angajament care are drept scop consoli-
darea capacităţii de apărare a Republicii Moldova şi presupune un pa-
chet de asistenţă divizat în două faze. În opinia sa, Republica Moldova 
a solicitat de la Alianța Nord-Atlantică acest pachet de asistență de care 
beneficiază și alți parteneri ca: Georgia, Iordania, Irak, Tunisia, pentru 
implementarea căruia Alianța Nord-Atlantică oferă consultanții săi pentru 
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a asista la procesele de reformare. În prima fază a fost oferit un program 
de consiliere şiasistenţă Republicii Moldova în sprijinul reformelor în do-
meniul apărării naționale în elaborarea documentelor strategice şiidenti-
ficării structurii de forțe optime și a capabilității militare necesare pentru 
a asigurafuncționalitatea instituțională a procesului de apărare națională. 
Astfel, au fost elaborate și adoptate Strategia națională de apărare și Planul 
de acțiuni pentru implementarea acesteia pentru anii 2018-2022 (prin Ho-
tărâre de Parlament nr. HP134/2018 din 19.07.2018) și Strategia militară 
a Republicii Moldova și Planul de acțiuni pentru implementarea acesteia 
pentru anii 2018-2022 (prin Hotărâre de Guvern nr. 961 din 03.10.2018). 
De asemenea, programul se axează pe revizuirea riscurilor şi pericolelor 
cu caracter militar la adresa statului, revizuirea şi modificarea cadrului 
legislativ şi normativ la nivel politicilor strategice, evaluarea structurii 
de comandă şi control, a capabilităţilor existente și estimarea dezvoltării 
economice. În a doua fază de implementare, B. Paclikovarelevăcă Re-
publicii Moldova i se oferă asistenţăşi consiliere tehnică în dezvoltarea 
forţelor armate (structuri de forţă, capabilităţişi infrastructură, doctrină, 
educaţie). Pachetul Iniţiativei de Consolidare a Capacităților de Apărare 
oferă, totodată, asistenţăşi în alte domenii, inclusiv în cel al educaţiei apă-
rării, planificarea strategică, managementul resurselor umane, dezvoltarea 
profesională a civililor și standardizarea instruirii și logisticii, precum și 
aspecte legate de securitatea cibernetică, buna guvernare, prevenirea co-
rupţiei, precum şi rolul femeii în domeniul păcii şisecurităţii112.

Conform lui V. Cibotaru,problemastringentăcu care se confruntă Ar-
mata Naționalăeste procesul care este lipsit de operativitate și implemen-
tare rapidă a etapelor de modernizare și schimbare a tehnicii militare, în 
contextul reconfigurării geopolitice accelerate a mediului de securitate 
regională generând noi riscuri și amenințări la adresa securității și apără-
rii naționale, Republica Moldova având nevoie de armament de tip nou, 
apărare antiaeriană modernă și de suplinirea rezervelor de muniție. Ac-
tualmente, starea echipamentului și dotărilor nu corespunde riscurilor și 
amenințărilor la care Republica Moldova este expusă. Realizând o analiză 
comparată dintre Planul Individual de Acţiunial Parteneriatului Republica 
Moldova – NATO și Iniţiativei de Consolidare a Capacităților de Apăra-

112 Paclikova,B. Masă rotundă: Importanța DCBI pentru reformarea sectorului de 
securitate al Republicii Moldova.https://infocenter.md/masa-rotunda-importanta-dcbi-
pentru-reformarea-sectorului-de-securitate-al-republicii-moldova/
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re, expertul susține că prin ultima, Republica Moldova își consolidează 
interoperabilitatea forțelor armate obișnuite cu cele ale statelor membre 
ale Alianței Nord-Atlantice care au pus la dispoziția Republicii Moldova 
experții săi din Statele Unite ale Americii, România, Polonia, Țările Bal-
tice pentru diferite programe de asistență și posibilități de modernizare a 
tehnicii113.Considerăm că Planul Individual de Acţiuni al Parteneriatului 
Republica Moldova – NATO este la fel de important în procesul de refor-
mare și modernizare a sistemului național de securitate și apărare, astfel 
proiectul documentuluipentru anii 2021-2023necesită o nouă elaborare în-
tr-o variantă actualizată pe perioada anilor 2022-2024, contribuind la for-
tificarea relațiilor de cooperare multilaterală oferind instrumentarul nece-
sar reieșind din interesul de securitate națională al Republicii Moldova în 
condițiile crizei sanitare provocare de COVID-19 și din interesul Alianței 
Nord-Atlantice de consolidare a securității regionale, luând în considerație 
poziționarea geopolitică a Republicii Moldova și existența conflictului 
înghețat pe teritoriul acesteia. În această ordine de idei, V. Cibotarupunc-
tează că procesul de încetinire a reformeiși modernizării a forțelor armate 
este determinată de viziunile contradictorii sau chiar lipsa acestora din par-
tea exponenților clasei politice. În contextul ultimelor evenimente militare 
din regiunea Carabahul de Munte, Republica Moldova trebuie țină cont de 
trei factori:apărarea propriilor cetățenii, consolidarea relațiilor de coopera-
re politico-militare cu România și Ucraina și intensificarea participării în 
cadrul misiunilor de menținere a securității regionale114.

În concluzie reliefăm următoarele aspecte cu privire la consolidarea 
rezilienței securității naționalea Republicii Moldova în contextul pande-
miei globale COVID-19:

1. Sistemul naţional de securitate și apărare al Republicii Moldova par-
curge un proces plurivalent de identificare a reformei instituționale potri-
vită pentru fortificarea acestuia, dat fiind faptul că se confruntă cu o mul-
titudine de provocări de ordin geopolitic care s-au amplificat în perioada 
pandemiei globale generată de noul tip de coronavirus COVID-19, dar și 
de noile tulpini ale acestuia. Dimensiunea geopolitică a securității naţiona-
le a Republicii Moldova presupune redimensionarea statutului geopolitic 

113 Cibotaru, V. Masă rotundă: Importanța DCBI pentru reformarea sectorului de 
securitate al Republicii Moldova.https://infocenter.md/masa-rotunda-importanta-dcbi-
pentru-reformarea-sectorului-de-securitate-al-republicii-moldova/

114 Ibidem. 



119

de neutralitate permanentă ce fundamentează și instituționalizează siste-
mul naţional de securitate și apărare și care trebuie să asigure un grad înalt 
de funcționalitate a acestuia pentru apărarea independenței, suveranității și 
integrității teritoriale. Cercetarea securității naționale a Republicii Moldova 
pe coordonata geopolitică este o necesitate academică permanentă, deoare-
ce interesele geopolitice ale marilor puteri din cadrul sistemului internaţio-
nal au un caracter fluctuant, determinând nivelul de stabilitate/instabilitate 
a mediului de securitate regională prin declanșarea/inhibarea provocărilor 
geopolitice în adresa securității naționale a Republicii Moldova. Capacita-
tea instituțională a sistemului național de securitate și apărare al Republicii 
Moldova de a depăşi pe cont propriu ameninţările geopolitice, dar și criza 
de securitate regională declanșată de fenomenul COVID-19 este una redu-
să, alternativa fiind examinarea oportunității combaterii colective a acestor 
provocări, care trebuie să devină un imperativ în necesitatea realizării in-
tereselor vitale ale Republicii Moldova și o chestiune fundamentală pentru 
asigurarea securităţiinaţionale.

2. Asigurarea sustenabilității instituționale a relațiilor de cooperare 
politico-militare dintre Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică și 
intensificarea procesului de consolidare a rezilienței securității naționale 
a Republicii Moldova, în special în condițiile crizei sanitare provocată de 
fenomenul COVID-19, dar și în contextul agravării relațiilor diplomatice 
dintre Occident și Federația Rusă amplificând și mai mult disensiunile 
precedate de protejarea sferelor de influență geopolitică din Europa de 
Est și din spațiul postsovietic, precum și de adoptarea sancțiunilor în 
serie de către instituțiile și statele membre ale Uniunii Europene și Sta-
tele Unite ale Americii împotriva Federației Ruse, necesită o nouă abor-
dare, la nivelul clasei politice, precum și la nivelul societății, mult mai 
pragmatică, consecventă și intransigentă care ar garanta o perspectivă 
geopolitică clară pe termen lung a conceptului de asigurare a securității 
naționale. Implementarea acestor importante transformări paradigmatice 
vordetermina elaborarea unor politici de reziliență care vor contribui la 
fortificarea procesului de promovare și realizare a reformelor democra-
tice în diverse structuri ale statului și de modernizare a acestora, în spe-
cial în sectorul de securitate şi apărare națională, dar și la aprofundarea 
cooperării Republicii Moldova cu instituţiile euroatlantice, evoluții care 
au o influenţă benefică asupra procesului general de fortificare a tuturor 
componentelor securității naționale a Republicii Moldova. 
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3. Valorificarea oportunităților de către Republica Moldova oferite ca 
urmare a cooperării politico-militare cu Alianța Nord-Atlantică va deter-
mina sporirea nivelului de reziliență a capacității instituționale a sistemu-
lui național de securitate și apărare și totodată, va permite ajustarea pro-
cesului de asigurare a securității naționale la standardele euroatlantice, 
ceea ce se va solda eminamente cu amplificarea gradului de descurajare a 
eventualelor pericole din partea potențialilor inamici, precum și comba-
terea eficientă a riscurilor și amenințărilor la adresa securității naționale, 
care s-au amplificat în perioada pandemică a fenomenului COVID-19.
Pentru realizarea acestui deziderat este indispensabil ca instituțiile din 
cadrul Administrației Publice Centrale responsabile de reforma în do-
meniul securității și apărării naționale să demonstreze voinţă politică, 
perseverență și transparenţă în acțiunile de realizare a angajamentelor 
asumate de Republica Moldova în relațiile de cooperare cu Alianța Nord-
Atlantică, totodată manifestând interes în evoluția parcursului euroatlan-
tic din calitatea de stat partener în stat membru al sistemului de securitate 
cooperativă și apărare colectivă.

În contextul ideilor reflectate în concluzii propunem următoarele re-
comandări: 

În contextul geopolitic al fenomenului pandemiei COVID-19 ce a 1. 
determinat subminarea stabilității mediului de securitate regională din 
Europa de Est, în special în Zona Extinsă a Mării Negre, dar și în regi-
unea de Vest a spațiului postsovietic, precum și diminuarea nivelului de 
asigurare a capacității instituționale a sistemului național de securitate și 
apărare al Republicii Moldova de a contracara provocările generate de 
criza sanitară, soluția recomandabilă ar fi ca organele supreme ale puterii 
de stat (Parlamentul, Președenția și Guvernul) să demareze procedurile 
de constituire a unui nou cadru politico-juridic de cooperare instituțională 
mai avansat cu Alianța Nord-Atlantică decât cel existent în domeniul po-
litico-militar, promovând în cadrul dialogului cu Alianța Nord-Atlantică 
obiectivul de instituire a ComisieiNATO – Republica Moldova, astfel 
realizând un nivel de relaţii mult mai dezvoltat cu structurile de securita-
te și apărare euroatlantică, care ar constitui un instrument-cheie oferit de 
Alianța Nord-Atlantică pentru impulsionareaprocesului de consolidare a 
rezilienței sectorului de securitate și apărare națională, ceea ce ar amplifi-
ca interoperabilitatea şiataşarea la standardele euroatlantice, precum și ar 
reprezenta un factor de stabilizare al statului Republica Moldova. 
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În prezent, Planul Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republi-2. 
ca Moldova – NATO este documentul de bază care reglementează pro-
cesul de reformare și modernizare instituțională a sistemului național de 
securitate și apărare al Republicii Moldova ce dezvoltă și consolidează 
capacitățile sectorului de securitate și apărare, valorificând posibilităţile 
de cooperare sustenabilă oferite de diverse programe ale Alianței Nord-
Atlantice, cum ar fi: Procesul de Analiză și Planificare a Parteneriatului 
(PARP), Iniţiativa privind Consolidarea Capacităţilor de Apărare (DCB), 
Programul de consolidare a integrității în sectorul de securitate și apăra-
re (BI), Programul de Dezvoltare Profesională (PDP), Programul Știința 
pentru Pace și Securitate (SPS), Programului de consolidare a instruirii 
militare (DEEP) și Platforma pentru Interoperabilitate (IP). În această 
ordine de idei, este oportună sugestia adresată Guvernului Republicii 
Moldova, să fie demarată procedura de elaborare și aprobare a unui nou 
Plan într-o variantă actualizată în care va fi prevăzută reconfigurarea ge-
opolitică a mediului de securitate regională ce a provocat aparițianoilor 
riscuri și amenințări la adresa securității naționale declanșate în perioada 
pandemică în care fenomenul COVID-19 a degenerat din criza sanitară 
în criza de securitate regională. Necesitatea adoptării unui nou Plan mai 
este determinată de faptul că Planul Individual de Acțiuni al Parteneri-
atului Republica Moldova – NATO pentru anii 2017-2019 a expirat, iar 
proiectul Planului nou pentru anii 2021-2023,care încă nu a fost adoptat 
de Guvern, nu precizează repercusiunile crizei de securitate regională 
generate de fenomenul COVID-19 asupra securității naționale a Repu-
blicii Moldova, astfelelaborarea și adoptarea unui nou Planul Individual 
de Acțiuni al Parteneriatului Republica Moldova – NATO pentru anii 
2022-2024 va contribuila continuitatea fortificării relațiilor de cooperare 
cu Alianța Nord-Atlantică oferind instrumentarul necesar pentru realiza-
rea interesului de securitate națională al Republicii Moldova și interesu-
lui Alianței Nord-Atlantice de consolidare a securității regionale.

Pentru consolidarea sistemului național de securitate și apărare al 3. 
Republicii Moldova și asigurarea sustenabilității instituționale a coope-
rării cu Alianța Nord-Atlantică este indispensabil intensificarea realizării 
reformelor respectând principiul continuității, în special în elaborarea 
și adoptarea documentelor strategice ale politicii de stat în domeniul 
securității și apărării naționale. Prin urmare, sugestia recomandabilă 
este ca factorul decizional din Republica Moldova, cum ar fiParlamen-
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tul, Președenția și Guvernul, în colaborare cu comunitatea științifică să 
demareze procesul de elaborare și ulterior adoptare a unei noi Strategii 
de securitate națională care să reflecte contextul geopolitic al mediului 
de securitate internațională și regională, precum și aparițianoilor riscuri 
și amenințări geopolitice la adresa componentelor securității naționale 
declanșate de evoluția fenomenului COVID-19 ce va avea un impact pe 
termen mediu și lung și totodată, ținând cont de faptul că actuala Stra-
tegie de securitate națională, adoptată prin Hotărârea Parlamentului nr. 
153 din 15.07.2011, nu mai reprezintă o sursă de soluții relevante în pro-
cesul de asigurare a securității și apărării naționale. De asemenea, este 
importantă și recomandarea de a completa unele prevederi ale Strategi-
ei naționale de apărare prin elaborarea și adoptarea unor amendamente 
ce ar reglementa acțiunile de prevenire și combatere de către sistemul 
național de securitate și apărare al Republicii Moldovaa noilor provocări 
generate de fenomenul COVID-19. Totodată, un alt imperativ pe termen 
scurt în domeniul asigurării securității și apărării naționale ale Republicii 
Moldova pentru Parlament, Președenție și Guvern, ar fi și elaborareaîn 
cooperare cu societatea științifică a proiectului Planului de Acțiuni pen-
tru implementarea Strategiei naționale de apărarepentru anii 2023-2027 
și a proiectului Planului de Acțiuni pentru implementarea Strategiei mi-
litare a Republicii Moldova pentru anii 2023-2027.
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