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          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 spectrum 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 learning and with less stress, 

to a tragedy, problem, or failure. Then, the concept migrated from ecology and engineering to 

disaster research – an interdisciplinary 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 allowing 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 situation 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 resilience, still, based 

on the multidimensional matrix of resilience that we will 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) promotion 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 becomes more actual 

in terms of construing a national consensus regarding the means to ensure national security. Based 
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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 alternative 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 following 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 cooperation 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 evolves towards the 

inclusion of a multidimensional set of vulnerabilities and mitigation 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 resilience. 

To conclude, resilience implies the cooperation of three levels – the state/institutions, the 

society with civil society organisations, companies, trade unions, 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 perspective 

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 resilience 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 словом 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 образом, термин 

устойчивость был использован экспертами в области психологии для определения 



способности человека быстро адаптироваться с помощью обучения и с небольшим 

стрессом к трагическому событию, проблемам или неудачам. А из экологии и инженерии 

термин в итоге перешёл 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 устойчивости с точки зрения функциональности системы также 

актуален для исследований безопасности. 

Таким образом, в данной статье устойчивость анализируется с точки зрения 

способности систем: (-) противостоять вызовам внешней среды (сопротивление / 

постоянство функциональности систем - повышенное внимание необходимо уделять 

критическим элементы инфраструктуры); (-) адаптироваться к изменениям в динамике 

развивающейся системы или ситуации, 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 инициатором процесса устойчивости или кто должен способствовать 

развитию устойчивости; (3) четкое определение используемых средств и (4) содействие 

положительным последствиям этих средств для повышения достоверности принимаемых 

мер (например, меры защиты, применяемые в контексте пандемии коронавируса COVID-

19, часто не принимаются населением, особенно когда речь идет о массовой вакцинации, 

соответственно в некоторых государствах применяются определенные стимулы для 

продвижения вакцинации и т. д.). 

Важным вопросом, рассматриваемым в этом исследовании, является то, что тема 

устойчивости становится все более актуальной в контексте достижения национального 

консенсуса в отношении способов обеспечения национальной безопасности. Основываясь 

на глобальных проблемах и уровне развития страны, 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 природных факторов. 

Соответственно, решения по безопасности принимаются с учетом адаптирующихся и 

возникающих перспектив (например, Нидерланды, 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 старой перспективы, такой как распространение ложных новостей и 

дезинформации в качестве средств информационной войны, которая, в свою очередь, 

является частью гибридных угроз. Однако 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 подчеркивает необходимость сотрудничества между различными 

сообществами 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 безопасности, она 

развивается в сторону включения широкого и многомерного набора уязвимостей и 

стратегий смягчения последствий, связанных со спектром военных и невоенных 

механизмов реагирования. Сильная сторона повестки дня НАТО по обеспечению 

устойчивости заключается в обеспечении готовности гражданского населения с учетом 

растущих террористических и гибридных угроз. Проблемы кибербезопасности стали одной 

из областей, в которых НАТО может использовать свою коллективную мощь для 

устранения критических уязвимостей союзников и отдельных партнеров и для повышения 

их устойчивости. 

Наконец, устойчивость предполагает сотрудничество трех уровней - государства / 

институтов, общества с организациями гражданского общества, компаниями, профсоюзами 

и, соответственно, гражданином. А фундаментальным условием взаимодействия трех 

уровней является доверие к власти. Это будет основной вывод исследования теоретических 

аспектов устойчивости. Однако с практической точки зрения национальной безопасности в 

этой статье мы попытались выделить, помимо концептуальных подходов к устойчивости, 

основные аспекты формирования интегрированного 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, устанавливает определенные 

приоритеты для национальной стабильности Республики Молдова: создание 

многоуровневой системы оценки рисков; совершенствование 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 milioane 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 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 contexte, 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 compararea 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 declarat 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 necesită o coordonare și cooperare la toate nivelurile de activități în 

cadrul 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 majore 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 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 indicatori 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 asemenea, perspectiva psihologică a rezilienței evidențiază că persoanele 

reziliente 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 publicate 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 oficiale 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 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 managementului 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 termenului, a apărut în contextul perspectivei de rezistență a 

sistemelor. Astfel, începând cu anul 1970, principiul rezilienței a dominat în special 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 definită, 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 

presupune existența unui sistem de securitate. În general, termenul sistem este explicat precum un 

complex de elemente care se influențează reciproc și care sunt coordonate între ele în vederea 

 
2 Notă: 1. capacitatea de a fi fericit, de a avea succes etc. din nou după ce s-a întâmplat 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.   
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 Assess and Enhance the Seismic Resilience of 

Communities. In: Earthquake Spectra, no 19, 2003. Cutter, S. L. ș.a. Place-Based Model for Understanding 

Community Resilience to Natural Disasters. In: Global Environmental Change, no 18, 2008, pp. 598-606. 



îndeplinirii unei funcții comune7, respectiv un sistem de securitate presupune existența unui 

ansamblu 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 Christophe Béné și altor autori, reziliența reprezintă capacitatea 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 puternice, de exemplu, în fața 

noilor provocări de securitate11.  

 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 capacitate 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, 

 
7 Dicționar Enciclopedic. Ed. A 6a. Chișinău: Cartier, 2008, p. 871. 
8 Notă: Redundanța reprezintă o acțiune tehnică prin care se crește siguranța în funcționare a sistemului prin asigurarea 

în construcția sistemului a unor elemente adjuvante, 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 predictibilitatea 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 Resilience Engineering. In: Systems 

Journal, IEEE, no 3, 2009, pp. 181-191.  
10 Taleb, N. N. Antifragile. New York: Random House, 2012, p. 17. 
11 Béné, Ch.; Wood, R.; Newsham, A.; Davies, M. Resilience: New Utopia or New Tyranny? Reflection about the 

Potentials and Limits of the Concept of Resilience. In: Relation to Vulnerability Reduction Programmes, Institute of 

Development Studies, 2012, p. 21. https://onlinelibrary.wiley.com/ doi/epdf/10.1111/j.2040-0209.2012.00405ă 



flexibilitatea – abilitatea de absorbției a stresului sau presiunii. Nu în ultimul 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 dimensiuni, cum sunt actorii de tip statal și 

suprastatal.  

  Analizând literatura de specialitate, putem observa că reziliența reprezintă atât o 

caracteristică, cât și un proces al sistemelor, inclusiv cele sociale, 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 

perturbare 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 urmărilor/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 nivel – care cuprind mai multe categorii (a se vedea Tab. 1). Dimensiunea de conținut este 

compusă din patru domenii principale: social, economic, 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 joacă 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 categorie distinctă sau un subsistem de reziliență.   

 

 

       Tabel 1. Matricea multidimensională a rezilienței 

 Conținut 

Social Politic Economic Securitate 

 
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 Defining and Conceptualizing Resilience. In: Connections. 

The Quarterly Journal 19, no. 3, 2020, p. 36.  
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Sprijin social și 

stabilitatea familiei; 

Informare și 

comunicare 

relevantă; Abordare 

pozitivă a vieții; 

Optimism; 

Abilitatea de a 

controla emoțiile; 

Factori genetici, de 

dezvoltare și 

psihosociali ș.a. 

Identificarea cu 

ierarhia superioară; 

Patriotism; 

Justificarea 

conflictului sau a 

consecințelor 

acestuia;  

Rolul personajului 

principal 

Nivelul venitului 

continuu;  

Domeniul de 

aplicare a 

economiilor; 

Stabilitate 

ocupațională; 

Servicii de educație 

și sănătate 

Experiența 

anterioara în situații 

similare; Informație 

relevantă; 

Participarea 

opțională la 

activități legate de 

amenințări; 

Sprijinul familiei și 

membrilor 

comunității 

C
o
m

u
n
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a
te

 

Capitalul social; 

Conducere;  

Simțul de 

apartenență; 

Eficacitatea 

organizațională; 

Capacitate de 

adaptare; Resurse de 

comunicare de 

încredere. 

Încredere în 

conducerea locală; 

Ideologie; Speranţă; 

Solidaritate; 

patriotism local; 

etosul comunității; 

Credința în dreptatea 

comunității 

Muncă și angajare; 

Capitalul uman 

(educație, 

alimentație, 

sănătate); Locuințe 

și terenuri; Capitalul 

social; Relații 

reciproce informale 

ș. a. 

Pregătirea pentru 

situații de urgență; 

Lecții învățate; 

Nivelul de încredere 

în leadership-ul 

responsabil de 

sectorul de 

securitate; Existența 

serviciilor esențiale; 

Abordare incluzivă 

a securității 

S
ta

t 

Conducere; 

Solidaritate; 

Patriotism;  

Etosul național; 

Disponibilitatea de a 

lupta; Credința în 

dreptatea căii de 

dezvoltare; 

Optimism 

Încredere în 

instituțiile politice și 

publice; Stabilitate 

politica; Patriotism, 

integrare socială și 

optimism; Informații 

de încredere; Lipsa 

corupției; 

Responsabilitatea 

socială a 

întreprinderilor 

PIB; Rezervele 

monetare naționale; 

Ratele inflației 

anuale; Rata de 

angajare; 

Clasamentul 

internațional (de ex. 

indicele Gini); 

Politici naționale 

privind piața 

financiară 

Conducere 

harismatică; Frica 

colectivă și 

entuziasmul de 

luptă; Încrederea în 

instituțiile legate de 

securitate; 

Patriotism, 

optimism și 

integritatea socială; 

Puterea militară; 

Percepția securității 

naționale  

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

 Matricea respectivă poate fi dezvoltată la mai multe nivele, de exemplu, 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 niveluri 

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. Respectiv, din perspectiva securității, în funcție de vulnerabilități, riscuri și 

amenințări, reziliența poate fi un instrument eficient în diminuarea impactului pericolelor și 

amenințărilor la adresa securității naționale, în general, și la adresa componentelor sectoriale, cum 

ar fi securitatea cibernetică, securitatea economică sau securitatea energetică, în particular, dar 

și într-un context mai complex al securității umane prin împuternicirea 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 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 securitate - 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 multidimensională a 

rezilienței, o modalitate de clarificare a situației depinde de patru 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 coronavirus 

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 presupune supraviețuirea societății, a 

guvernării, a principalelor atribute și servicii pentru populație în condiții de criză majoră, de 

evenimente disruptive 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 riscurilor 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 imediat 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 capacitatea 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 securitate și evidențiază 

modul în care comunitățile sau societatea civilă pot dezvolta rezistența la dezastre sau incidente 

teroriste, de exemplu, și încurajează participarea altor cetățeni la sistemele și procesele de 

management 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 

 
14 Chifu Iu. Sprijin pentru Republica Moldova în reziliență democratică. Centrul de excelență euroatlantică de la 

București. https://deschide.md/ro/stiri/editorial/86243/ 



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 abilitare 

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 diversitatea, complexitatea și imprevizibilitatea riscurilor contemporane și 

că securitatea completă este imposibil de garantat, în politica de securitate 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 preocupările de securitate interne 

și externe, ca urmare a comportamentului uman și a factorilor naturali. Aceste state nu se limitează 

la politicile de identificare și contracarare a amenințărilor cunoscute și care afectează interesul 

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 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 securitate 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.  

 
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. 
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. 



 Dincolo de continentul european, un interes prezintă modelul de construire a rezilienței în 

Singapore, unde reziliența comunității a devenit un obiectiv fundamental în discursul privind 

securitatea națională. Abordarea națională a securității prin prisma rezilienței, a fost dezvoltată în 

cadrul 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 

central 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. Caracterul-cheie 

al acestor abordări de reziliență este că se pune accent pe rolul cetățeanului, bazat pe necesitatea 

de a acționa ca un membru responsabil 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 pericolele și de a preveni apariția acestora; costurile în creștere ale 

dezastrelor; privatizarea infrastructurilor critice; și, în sfârșit, există o dorință tot mai mare în 

cadrul societății civile de a fi implicată în gestionarea și diminuarea 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, pentru 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 aspecte 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 largă 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 coeziunea socială până la dezastre și terorism. În ceea 

ce privește domeniul de aplicare și obiectivele sale, depășește cu mult un guvern sau o autoritate 

militară. Reziliența urmărește, de asemenea, să depășească dimensiunea materială a securității, 

 
19 Resilience in Security Policy: Present and 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 the age of globalization. Resilience: International 

Policies, Practices and Discourses. No. 2, Vol. 2, 2014, p. 128. 



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 politicilor, arată următoarele tendințe. În discursul 

Organizației Națiunilor Unite (ONU), reziliența a fost introdusă în contextul dezvoltării durabile, 

prin care reziliența sistemelor sociale și ecologice este utilizată ca măsură 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 Economică (OCDE) subliniază 

necesitatea colaborării între diferite comunități cu privire la  managementul riscurilor în cadrul 

strategiilor de dezvoltare. 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 pozitiv 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, transsectorială și multidimensională, privind 

examinarea legăturilor diferite dintre riscuri și vulnerabilități.  

 În cadrul Strategiei Globale a Uniunii Europene (UE), reziliența este definită ca abilitatea 

statelor și societăților de a se reforma, rezistând astfel și recuperându-se ca urmare a crizelor 

interne și externe22. Prin Strategia 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 celelalte 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, încredere în instituții și dezvoltare durabilă se află 

în centrul unui stat rezistent. UE a dezvoltat și utilizează reziliența în mai multe domenii, cum ar 

fi democrația, infrastructura, rețelele și serviciile critice. În practică, reziliența ca parte integrată a 

activităților politicii interne și externe ale UE se referă la: protecția infrastructurii critice, 

 
21 Guidelines for Resilience Systems Analysis: How to Analyse Risk and Build a Roadmap to 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 European 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. 



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 Parteneriatului Estic24, evidențiind astfel 

interconexiunea dintre dimensiunea internă și externă ale operaționalizării sale. PEV revizuită a 

fost unul dintre 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 referă la securitatea energetică, amenințările hibride și 

comunicarea strategică. UE și țările sale partenere învecinate rămân libere să facă propriile alegeri 

politice, diplomatice și economice, reducând posibilitățile de pârghie 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 combaterea 

terorismului și extremismului violent; creșterea securității infrastructurii 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, conceptul 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 ancorată 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 capacitatea individuală și 

colectivă de a rezista atacurilor armate26. Mai mult, Conceptul strategic pentru apărarea și 

securitatea membrilor NATO Angajament 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 

 
23 Joint communication on Strategic Approach to Resilience in the EU's external action, 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 încheiat 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 Approach to Resilience in the EU's external action, 2017, pp. 16-17. 
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 Atlantic Treaty Organisation „Active 

Engagement, Modern Defence”, 2010, pct. 13 https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_82705.htm 
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conflictului în regiunile secesioniste Donețk și Lugansk, 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, redresarea 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 teritoriul 

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 victimelor în masă; 

sisteme de comunicații civile rezistente; sisteme de transport civil rezistente. 

 În același timp, NATO pune un accent puternic pe domeniul cibernetic – unul dintre 

domeniile în care NATO își poate valorifica puterea colectivă pentru a aborda vulnerabilitățile 

critice ale aliaților și partenerilor individuali și pentru a le consolida reziliența. Se consideră că 

acesta este unul dintre cele mai promițătoare sectoare în care pot fi urmărite 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 

exemplu, 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 guvernamentale, 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 mecanismele 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 

 
28 Buţa V.; Vasile V. Op. cit., p. 56.  
29 Pernic P.; JermalavičiusT. Resilience as Part of NATO’s Strategy: Deterrence_by_Denial_and_Cyber_Defence?    

p. 4. https://www.researchgate.net/publication/342946328 



rezilienței care trebuie luate în considerare, 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 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, diplomatice, 

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 toate 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 interguvernamentale 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 principiile 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.  

 
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. 



 Mai mult, reziliența este unul dintre acele concepte nou inventate care este martor la o 

creștere exponențială a utilizării într-o gamă largă 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 forte-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 viitoarelor 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 necesită 

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 considerat 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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