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         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 resilience, 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; (-) 

government 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 institutions and strategic decisions. 

Moreover, under the current security environment, the complexity of the forms of manifestation 

of hybrid threats tests the response capacity of public institutions and the relationship between 

society and authorities. 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 Resilience 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 quantification 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 adaptation strategies that help societies to survive a shock; resilience 
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refers to adaptive 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 characterise 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 подхода к вопросу устойчивости с точки зрения стратегий 

безопасности также может быть связана с текущими тенденциями в оценке устойчивости 

на национальном уровне по определенным показателям. Таким образом, в этой статье 

устойчивость рассматривается как конструкция, основанная на сильных сторонах, с упором 

на активные способности и навыки, а также на то, как их можно проактивно мобилизовать 

для снижения уязвимости и риска. Тенденции в оценке этих моментов можно найти в 

множестве отчетах и исследованиях. Например, исследование «Национальный индекс 

устойчивости 2020: оценка D-10» можно считать ценным источником для определения 

количественных показателей и оценки устойчивости. Определение национальной 

устойчивости, использованное в этом исследовании, способствовало разработке десяти 

показателей устойчивости: (-) доверие к гражданскому обществу; (-) доверие к 

демократическому управлению; (-) доверие к закону и порядку; (-) критическая 

инфраструктура; (-) технологическое мастерство; (-) государственная мощь; (-) альтруизм; 

(-) устойчивость населения; (-) национальная принадлежность; (-) общественный оптимизм 

и национальное счастье. 

Национальная устойчивость становится довольно актуальной концепцией, особенно 

во время пандемии Covid-19. Таким образом, было выявлено, что государства с усиленной 

национальной идентичностью, уделяющие 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 национальных 

интересов в политике национальной безопасности, когда повышение осведомленности о 

проблемах безопасности через национальные интересы и национальные ценности 

способствует развитию культуры безопасности и стратегической культуры, но также и 

укреплению уверенности в институтах безопасности и стратегические решения. Более того, 

в нынешних условиях безопасности комплексность проявлений гибридных 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 

важное значение для повышения социальной устойчивости. 

Исходя из того факта, что устойчивость - это сложная и многомерная концепция, 

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 адаптировать к ситуации и использовать в конкретной 

области, например, кибернетике. 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 также 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 которого можно 

извлечь уроки для мероприятий в области развития, поскольку показатели устойчивости 

должны соответствовать ряду характеристик. Показатели многогранны: устойчивость - это 

не просто адаптация стратегий, которые помогают обществу пережить потрясение; 

устойчивость также относится к адаптивным и трансформирующим стратегиям - ex-post, 

но также и ex-ante (упреждающие) стратегиям. В то же время важно отметить, что 

измерение устойчивости не предназначено для отражения хорошей или плохой 

устойчивости, поскольку существуют разные способы характеристики устойчивости, плюс 

все страны разные. Одно можно сказать наверняка, измерение устойчивости также 

позволяет нам оценивать показатели безопасности или незащищенности или приводит нас 

к выводу, что страны с высоким уровнем устойчивости обычно входят в первую десятку с 

высокими показателями 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. Wildavsky2, care a evidențiat 

faptul că nu toate amenințările, cum ar fi terorismul, dezastrele naturale, atacurile cibernetice, 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 securitate 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 aptitudini și modul în care acestea pot fi mobilizate în mod proactiv pentru a 

reduce vulnerabilitatea și riscul. O încercare de a evalua aceste puncte forte 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 state3, totuși acesta 

poate fi o sursă valoroasă privind stabilirea indicatorilor de cuantificare și apreciere a rezilienței. 

Plus, în cadrul studiului dat găsim o definiție integratoare a conceptului reziliența națională, care 
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rețea interdependentă legată de 5G și de a reduce dependența strategică colectivă de Republica Populară Chineză.  



constă din straturi tripartite, combinând: (-) 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 guvernului 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) 4.  

 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, care pot contribui la 

pregătirea pentru criză, aceste surse 

au inclus indicii existenți privind 

calitatea infrastructurii și sondaje de 

opinie publică privind încrederea 

politică, legăturile comunitare și identitatea națională5.  

 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, legăturile comune sunt considerate cruciale în crearea 

unui sentiment puternic 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 

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

2020, p. 11. 
5 Idem, p. 12. 
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Figura 1. Cei zece indicatori ai IRN 

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



dezvoltarea unei culturi de securitate și culturi strategice6, dar și la încrederea în instituțiile de 

securitate și deciziile strategice.  

 În acest sens, un studiu al Fundației Russell Sage (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 patriotism și optimism.7 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 societate 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. Iar în unele studii, ultimele două niveluri sunt privite ca reziliență socială8. 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 guvernamentale, dar și a 

societății civile); (-) de a participa la procesele de luare a deciziilor și de a crea instituții care să-și 

îmbunătățească bunăstarea individuală și să promoveze rezistența societății în fața crizelor 

viitoare9. 
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perspectiva revizuirii. În: Politica de securitate națională a Republicii Moldova: premize pentru o nouă strategie. 

Publicație realizată cu suportul Fundația Konrad Adenauer în Republica Moldova, mai-septembrie, 2021, pp. 8-9. 

https://infocenter.md/.../2021/09/Discussion_Paper_PSN.pdf 
7 Cook, K.S. Trust in Society. Russell Sage Foundation, 2001, https://www.russellsage.org/sites/default/files/ 

cook_society_chapter1_pdf_0.pdf 
8 A se vedea: Kimhi, Sh. Levels of resilience: Associations among individual, community, and national resilience. In: 

Journal of Health Psychology, March 2014. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1359105314524009 
9 Idem, p. 9. 



                             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: Associations among individual, community, and national 

resilience. In: Journal of Health Psychology, March 2014, p. 9. 

 

 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 indicator 

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 implicarea 

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 infrastructurii critice, inițiat de Departamentul Homeland Security al SUA.  

 Reziliența este un concept complex și multidimensional, de aceea 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, cibernetic10. Astfel, dincolo de 

indicatorii de apreciere a rezilienței naționale, sunt și indicatori generali, cum ar fi Indicele 

Capacității de Reziliență11 și specifici, de exemplu Indicele Rezilienței Democratice12, 

 
10 Gaining ground on the cyber attacker. State of Cyber Resilience 2018. https://www.accenture.com/us-

en/insights/security/invest-cyber-resilience; Deborah, J.; Bodeau, R. D.; Graubart, R. M.; McQuaid, J. W. Cyber 

Resiliency Metrics, Measures of Effectiveness, and Scoring. Report, September, 2018. 

https://www.mitre.org/publications/technical-papers/cyber-resiliency-metrics-measures-of-effectiveness-and-scoring 
11 A se vedea: Resilience capacity index (RCI) elaborat de Foster K.  

https://www.resilientneighbourhoods.ca/2013/01/resilience-capacity-index/   
12 Democratic Resilience Index. https://www.global-focus.eu/2021/06/democratic-resilience-index/a 



Clasamentul Rezilienței COVID 13 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 

dată în 201414. La crearea Indicelui Rezilienței, FM Global a colectat și analizat date pentru a 

înțelege ce factori ar putea avea un efect perturbator asupra afacerilor din întreaga lume. Printre 

diferiții factori, companiile pot vedea riscul cibernetic inerent al unei țări și dacă acea țară a devenit 

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 

meteorologice 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 Moldova în cadrul 

Indicelui Global privind Reziliența. În general, țara noastră 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 orientarea strategică a țării au implicații directe asupra calității riscului, care măsoară nu 

 
13 The Covid Resilience Ranking. The Best and Worst Places to Be as Covid Reopening Gathers Pace.  

https://www.bloomberg.com/graphics/covid-resilience-ranking/ 
14 FM Global Resilience Index, 2021. https://www.fmglobal.com/research-and-resources/tools-and-

resources/resilienceindex 
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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 măsurarea 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 furnizor 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 societale, 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 proliferează, reziliența a devenit din ce în ce mai mult o prioritate 

pentru guverne. 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 societală 

(Tabelul 2). 

Tabel 2. Variabile cauzale ale rezilienței societale 

Variabila Justificare pentru includere Sursa de date 

Angajament 

civic15 

Un angajament civic mai mare este mai probabil 

să conducă la o reziliență societală mai scăzută, 

deoarece implicarea civică crește ca răspuns la 

lipsa rezilienței societale sau când guvernarea nu 

este în măsură să furnizeze anumite servicii 

sociale de bază. 

Global Civic Engagement 

Report (Gallup (2016)) 

 
15 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. 



Intensitatea 

conflictului 

 

 Cauza și efectul potențial al rezilienței slabe  

Uppsala Conflict Data 

Program dataset (Department 

of Peace and Conflict 

Research (2021)) 

 orupţia 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. 

Corruption Perceptions Index 

(Transparency International 

(2020)) 

De ocraţia Considerată a fi un factor relevant, cu o acoperire 

completă a datelor despre indicele democrației. 

Democracy Index (Economist 

Intelligence Unit (2020) 

Securitatea 

ali entară 

Este deseori corelată cu reziliența lanțului de 

aprovizionare, dar totuși este inclusă ca o variabilă 

separată. Plus, nu putem neglija corelația dintre 

reziliență, securitatea alimentară și criza 

pandemică.  

Global Food Security Index 

 

Inegalitatea Inegalitatea poate fi un factor major de 

instabilitate și respectiv influențează negativ 

reziliența 

GINI index  

(World Bank)  

Lanțului  e 

aprovizionare 

Identificat ca un posibil motor major al rezilienței 

globale a societății 

 

FM Global Resilience Index 

Şo ajul Șomajul în rândul tinerilor ar putea fi un factor 

major al rezilienței slabe.  

 World Bank (2021b). 

  

 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 scăzute 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 

Cibernetică16. Variabilele indicator 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 cibernetice 17; (-) 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 proteste violente 

și incidente teroriste, o intensitate mai scăzută a conflictelor și o mai bună securitate cibernetică și 

mai puțină crimă organizată.  

 
16 Cyber Readiness Index. https://potomacinstitute.org/divisions/33-science-and-technology-policy/cyber-

readiness/783-cyber-readiness-index-3 
17  A se vedea cu referire la Republica Moldova: Developing and piloting the National Cyber Security Index. 

https://cybilportal.org/projects/national-cybersecurity-index/ 

 



 Concluzii. Până nu demult reziliența a fost dificil de măsurat, deoarece 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 putem 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 analitic util din care se 

pot desprinde lecții pentru intervențiile de dezvoltare, pentru că indicatorii de reziliență trebuie să 

satisfacă un anumit număr de caracteristici. De exemplu, acești indicatori ar trebui să poată 

surprinde schimbarea rezilienței la diferite scări/niveluri: indivizi, gospodărie, comunitate, 

(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 dimensiuni 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 asigurare a securității. Un lucru este cert că măsurarea rezilienței ne permite 

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 respectarea libertăților și drepturilor fundamentale ale omului sau asigurarea 

securității umane.  
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