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PREFAŢĂ 

Proiectul internaţional „Arhitectura securităţii în vecinătatea estică a Uniunii Euro-
pene: provocări și realităţi” a fost prezentat la Chișinău pe 20-24 iunie 2010, întruni-
rea fiind  organizată de Centrul Pro Marshall din Republica Moldova. Acest proiect 
a beneficiat de suportul financiar al Programului Est Est: Parteneriat fără Frontiere 
al Fundaţiei Soros-Moldova și de cofinanţare din partea Ambasadei Lituaniei la Chi-
șinău, ca Punct de Contact NATO. 

Masa rotundă de la Chișinău a antrenat în discuţii experţi din Austria, Bulgaria, 
Republica Cehă, Estonia, Georgia, Germania, Letonia, Lituania, Moldova, Norve-
gia, Polonia, România, Elveţia și Ucraina, discuţiile fiind precedate de mai multe 
întâlniri cu persoane cu putere de decizie și personalităţi relevante/reprezentanţi ai 
ONG-urilor din Republica Moldova. 

Scopul principal al discuţiilor a fost sensibilizarea opiniei publice și facilitarea 
dezbaterii publice pe probleme privind reforma sistemului de securitate al ţării noas-
tre și elaborarea unei abordări unice între persoane cu putere de decizie și reprezen-
tanţi ai societăţii civile cu privire la viitorul securităţii Republicii Moldova, pe baza 
experienţei existente în noile state-membre ale UE. Alt scop a fost de a învăţa din 
cunoștinţele acumulate de ţările europene în domeniul diverselor modele de securi-
tate. În timpul întâlnirii au fost abordate următoarele obiective: 

elucidarea problemelor-cheie ale sistemului de securitate al Republicii Mol- –
dova și arhitectura acestuia, având în vedere că se află în vecinătatea estică a 
UE – provocări și realităţi, probleme puse în discuţie publică cu participanţi 
naţionali și internaţionali, reprezentaţi de persoane cu putere de decizie și de 
societatea civilă; 
 facilitarea accesului la experienţa acumulată în Europa Centrală și de Est în  –
ceea ce privește reformarea sistemului de securitate – riscuri și oportunităţi;
aducerea la aceeași masă de discuţie a reprezentanţilor societăţii civile, mass- –
mediei și ai instituţiilor publice, în scopul sensibilizării opiniei publice cu 
privire la aspectele securităţii societăţii Republicii Moldova și securităţii ce-
tăţenilor săi din perspectivă regională;
stabilirea unei colaborări cu relevanţi experţi internaţionali în domeniul stu- –
diilor de securitate și integrare pentru a identifica o serie de probleme care 
ar acoperi principalele dificultăţi existente în securitatea din Moldova și din 
regiune;
familiarizarea societăţii civile cu problemele de securitate și tendinţele de  –
politică externă în Europa, precum și schimbul de opinii privind construi-
rea unei securităţi naţionale care ar putea contribui la asigurarea stabilităţii 
regionale etc.
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În același timp, această iniţiativă a ridicat o problemă importantă: cea privind 
oportunităţile și accelerarea proceselor de integrare europeană a Republicii Moldo-
va. Acest lucru ar trebui să fie abordat de către întreaga societate, prin colaborarea 
continuă cu ţările-membre ale UE, care – într-o perspectivă mai îndepărtată – ar 
putea include pe agenda sa politică și problema integrării euro-atlantice a Republi-
cii Moldova. În prezent, această discuţie nu este considerată relevantă pentru  a fi 
iniţiată nici de Guvern, nici de societatea civilă din Republica Moldova. În imp ce 
ideea de integrare în UE este acceptată de majoritatea populaţiei, numărul adepţilor 
integrării euro-atlantice este destul de scăzut și, luând în considerare dezbaterile din 
societatea moldovenească în ceea ce privește vectorul său de dezvoltare – de Vest sau 
de Est –, elitele politice preferă să evite abordarea acestui subiect. Cu toate acestea, 
consolidarea securităţii naţionale a Republicii Moldova este o chestiune de interes 
nu numai pentru ţara noastră, ci și pentru comunitatea internaţională, pentru că este 
vorba de securitatea întregii regiuni. În acest sens, securitatea și stabilitatea în Repu-
blica Moldova afectează în mod direct stabilitatea regională la frontierele de est ale 
UE și NATO. Prin urmare, experienţa Europei Centrale și de Est se dovedește a fi, în 
multe cazuri, neproductivă, dacă o separăm de integrarea europeană, de discutarea 
aspectelor legate de asigurarea securităţii ţării, care ar putea fi furnizată de modelul 
NATO, de alte modele de afiliere sau nonafiliere, privind statutul de neutralitate, 
care în diferite ţări este perceput diferit. Republica Moldova și-a proclamat neutra-
litatea, deși pe teritoriul său necontrolat din est staţionează încă trupe rusești; trupe 
cu un mandat contestabil în ceea ce privește menţinerea păcii. Într-o mare măsură, 
societatea moldovenească nu are suficiente cunoștinţe asupra acestei probleme și, 
din această perspectivă, dezbaterile publice privind aspectele de securitate și o mai 
bună înţelegere a ceea ce înseamnă de fapt aceasta sunt extrem de importante, mai 
ales pentru că oamenii, în multe cazuri, nu sunt familiarizaţi cu alte modele dispo-
nibile de securitate, de exemplu cele din Elveţia, Austria sau Finlanda. Prin iniţierea 
acestui proiect, organizatorii din Moldova au asigurat un cadru de discuţii libere pe 
teme importante ce ţin de dezvoltarea ulterioară a ţării, prin facilitarea accesului 
la experienţa ţărilor-membre și nonmembre ale UE. Aceste practici oferă diverse 
modele valoroase pentru a fi studiate și aplicate în beneficiul securităţii societăţii 
moldovenești și a întregii regiuni.

O altă preocupare majoră pentru experţii din Moldova, care au în vizor securita-
tea naţională și chestiunile de politică externă, este nivelul insuficient de cunoștinţe 
în ceea ce privește practicile internaţionale în materie de politică de securitate. Moș-
tenirea abordării sovietice este încă o "povară" pentru mulţi dintre experţi, cărora le 
este dificil să progreseze de la mentalitatea și modul de gândire învechite la accepta-
rea valorilor și practicilor cu adevărat democratice. Aceste obstacole împiedică pro-
cesul de tranziţie și diminuează considerabil eforturile internaţionale în menţinerea 
securităţii în regiune. Având în vedere acest lucru, procesul de interacţiune și schimb 
de experienţă trebuie să fie consolidat și mai mult, pentru a permite profesioniștilor 
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și experţilor în domeniul securităţii din Republica Moldova să fie conectaţi la flu-
xul de cunoștinţe la nivel mondial în acest domeniu. Discuţiile la masa rotundă au 
fost benefice, satisfăcând această necesitate într-un mod eficient și constructiv. De 
asemenea, acestea au servit drept abordare explicativă suplimentară și au oferit pu-
blicului din Moldova posibilitatea de a se familiariza cu o experienţă internaţională 
avansată în ceea ce privește elaborarea unor politici eficiente privind problemele de 
securitate în Republica Moldova, care au fost tratate foarte superficial de către gu-
vernele anterioare.

Prin urmare, organizatorii din Moldova consideră că această iniţiativă a fost un 
schimb eficient de opinii și a definit o parte esenţială a eforturilor europene pentru 
îmbunătăţirea cooperării regionale, care au drept scop asigurarea unui mediu de se-
curitate în regiune. S-a acordat o atenţie deosebită provocărilor și ameninţărilor în 
domeniul dat, pentru că dezbaterile despre strategiile de politică externă necesită 
implicarea tuturor actorilor responsabili din cadrul societăţii.

Bazându-se pe propunerile și sugestiile care au fost făcute în timpul discuţiilor 
la mesele rotunde, experţii participanţi au recomandat următoarele acţiuni, care pot 
fi luate în considerare de autorităţile Republicii Moldova și care ar putea contribui 
la elaborarea unor iniţiative de parteneriat cu instituţiile publice, mass-media și so-
cietatea civilă: 

să fie dezvoltate proceduri eficiente și transparente pentru a permite partici- –
parea societăţii civile la apărarea guvernamentală și la reformarea instituţi-
ilor de securitate, precum și pentru a facilita cooperarea cu comunitatea de 
experţi și ONG-uri pe probleme de dezvoltare a apărării și a politicilor de 
securitate, precum și monitorizarea punerii lor în aplicare; 
să fie dezvoltată o politică coerentă de informare a publicului în chestiuni de  –
apărare și de securitate, cu implicarea societăţii civile și mass-mediei; 
să se contribuie la creșterea conștientizării publice privind nevoia de securi- –
tate și reforma în afacerile interne, să fie construită buna guvernare și respec-
tarea drepturilor omului, fără de care aspiraţiile europene ale poporului nu 
pot fi satisfăcute;
să fie promovat dialogul și cooperarea între persoanele cu putere de decizie,  –
mass-media și societatea civilă, în vederea exercitării supravegherii și moni-
torizării sectoarelor apărării și securităţii, care încă au nevoie, în mare măsu-
ră, de transformări considerabile.

Schimbul de experienţă cu experţii străini, care a avut loc în timpul discuţiilor, a 
fost foarte apreciat și salutat de către experţii și autorităţile din Moldova, fiind con-
siderat foarte util pentru realizarea ulterioară a aspiraţiilor europene ale Moldovei. 
Temele dezbătute au fost interesante și provocatoare, implicând participarea experţi-
lor în domeniu atât din Republica Moldova, cât și de peste hotare. Aceasta a permis 
reprezentanţilor cu putere de decizie și societăţii civile moldovenești să se familiari-
zeze cu diferite modele de securitate și să clarifice noţiunea de neutralitate, care este 
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inclusă în Constituţia Republicii Moldova, dar care poartă multiple semnificaţii și 
sensuri, după cum au demonstrat discuţiile, lăsând loc de interpretări și manipulări. 
Aceasta, de asemenea, a familiarizat societatea civilă cu problemele de securitate și 
tendinţele de politică externă în Europa și a oferit exemple pozitive de construire a 
securităţii naţionale, care ar putea asigura o anumită stabilitate regională. În acest 
fel, discuţiile la masa rotundă au servit ca un schimb de experienţe dobândite și a 
reprezentat o parte esenţială a eforturilor comune pentru îmbunătăţirea cooperării 
regionale și asigurarea mediului de securitate la frontiera de est a UE. Organizatorii 
din Moldova sunt încrezători că această iniţiativă a contribuit la consolidarea relaţi-
ei dintre societatea civilă și instituţiile guvernamentale la nivel naţional, regional și 
european. 

În concluzie, organizatorii proiectului sunt recunoscători experţilor naţionali și 
internaţionali care și-au prezentat discursurile lor pentru a fi incluse în această pu-
blicaţie, care au urmărit abordarea problemelor-cheie ce ţin de sistemul de securitate 
și definirea structurii acestuia în vecinătatea de est a UE, cu provocările și pericolele 
implicate de aceasta. În același timp, organizatorii își exprimă recunoștinţa faţă de 
EE:PBBP of the Open Society Foundation-London și Fundaţiei Soros-Moldova, care 
au oferit posibilitatea de a pune în practică această iniţiativă. Tipărirea cărţii a fost 
posibilă, de asemenea, datorită sprijinului acordat de Ambasada Lituaniei la Chiși-
nău, ca Punct de Contact NATO, și Fundaţia Friedrich Ebert din Moldova, care a 
cofinanţat publicarea ei în limba română, aceste materiale devenind astfel accesibile 
unui public mai larg. 

Centrul Pro Marshall din Republica Moldova dorește să-și exprime încrederea 
că va avea o relaţie continuă cu toţi participanţii implicaţi în implementarea acestei 
iniţiative. Ne exprimăm speranţa că vor mai exista evenimente și programe comune 
legate de securitatea naţională și regională, alte activităţi abordate de Centru în cău-
tarea soluţiilor pentru problemele cu care se ciocnește societatea, cooperarea noastră 
fiind eficientă și pe viitor.

Tatiana Busuncian
Director, Centrul Pro Marshall din Republica Moldova 
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PARTNERIATUL DE EST ȘI ESTONIA:  
RECOMANDĂRI TACTICE

Kaarel Kaas

Cercetător, Centrul Internaţional pentru Ştiinţe ale Apărării, Estonia

Importanţa pentru Estonia

 Parteneriatul Estic al Uniunii Europene (PE) reprezintă un nou instrument politic 
pentru promovarea democraţiei și reformelor economice în vecinătatea estică a UE. 
Având în vedere războiul din Georgia din august 2008 și criza gazului natural din 
iarna 2008/2009, a devenit clar că evenimentele din Ucraina, Moldova, Belarus și Ca-
ucazul de Sud au un impact direct asupra securităţii UE, în general, și a Estoniei, în 
special. Prin urmare, este în interesul Estoniei de a oferi sprijin maxim partenerilor 
noștri estici în eforturile lor de reformare și convergenţă cu UE.

Parteneriatul Estic este îndreptat spre ţări ca Armenia, Azerbaidjan, Georgia, 
Ucraina, Moldova și Belarus. Acesta a fost lansat în urma unei propuneri făcute de 
Suedia și Polonia în anul 2008, pentru a consolida dimensiunea estică a Politicii Eu-
ropene de Vecinătate. Declaraţia comună privind Parteneriatul Estic a fost semnată 
la Praga la 7 mai 2009. Valorile care unesc ţările-ţintă și UE includ statul de drept, 
respectarea drepturilor omului, promovarea democraţiei și implicarea mai profundă 
a societăţii civile. Parteneriatul Estic constă din patru platforme multilaterale:

 democraţie, bună guvernanţă și stabilitate; –
 economie; –
 securitate energetică; –
 contacte între oameni. –
Care este importanţa PE? În ultimii ani, Rusia a încercat să-și extindă sfera de 

influenţă asupra ţărilor vecine. Moscova dorește cu orice preţ să controleze situaţia 
internă,   politica externă și economia fostelor republici sovietice. Prin accentuarea 
valorilor europene, PE contrabalansează influenţa Rusiei în regiune. UE îi sunt ofe-
rite oportunităţi de implicare pozitivă în regiune, ca urmare a PE.

 Ucraina este o ţară-cheie pentru PE, din cauza dimensiunii și poziţiei sale geo-
politice. Prin urmare, susţinerea Ucrainei ar trebui să fie importantă pentru Estonia, 
la fel ca și susţinerea  Caucazului de Sud, deoarece intrarea sub control rusesc a 
coridorului energetic al Caucazului de Sud ar putea mări dezacordurile legate de su-
biecte ce ţin de Rusia în cadrul UE și, prin urmare, ar putea afecta aplicarea Politicii 
Europene de Securitate și Apărare. Estonia este interesată de Politica Europeană de 
Securitate și Apărare. Adoptarea unor decizii importante privind relaţiile Rusia-UE 
sub aspect bilateral nu este în interesul Estoniei.
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Recomandări generale

 PE ar trebui să devină o extensie a Politicii de Vecinătate Europene. Scopul PE este 
de a realiza mai mult decât Politica de Vecinătate Europeană. Pe termen lung, PE 
ar trebui să devină principalul mecanism de sprijin, care să faciliteze convergenţa 
dintre ţările-ţintă și UE. 

Pe parcursul următoarelor câteva luni, un plan practic de acţiune pentru PE ar 
trebui să fie elaborat sub conducerea Comisiei Europene, astfel încât, după președin-
ţia suedeză a UE, să nu inverseze sau deraieze, dar să accelereze întregul proces al PE. 
Responsabilităţile pentru PE în cadrul Comisiei Europene ar trebui să fie transpa-
rente și lipsite de ambiguităţi. PE va avea un domeniu de aplicare limitat și va rămâne 
pur și simplu retoric, dacă nu se va stabili în mod univoc cine este responsabil pentru 
acesta și ce criterii vor fi folosite pentru a măsura succesul eforturilor de reformă 
din ţările-ţintă. Coordonatorul PE ar trebui, printre altele, să stabilească legătura cu 
alte organizaţii internaţionale care operează deja în regiune (cum ar fi ONU, NATO, 
FMI, OSCE) și să coordoneze planurile UE cu ei.

Estonia ar trebui să numească, de asemenea, o unitate concretă, responsabilă 
pentru PE în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în cazul în care acest lucru nu a 
fost făcut până acum. Coordonatorul PE în Estonia ar trebui să lanseze noi idei și să 
dezvolte aplicaţii mai bune ale PE pentru Estonia. Coordonatorul estonian ar trebui 
să încurajeze toate agenţiile locale și instituţiile relevante să-și definească în viitorul 
apropiat contribuţiile lor concrete pentru diferite platforme tematice ale PE.

La nivelul UE, ar trebui să fie prevăzute argumente clare pentru ţările partenere 
în vederea îndeplinirii criteriilor de integrare europeană. Ţările-partenere ar fi mai 
bine motivate să pună în practică reformele necesare pentru îndeplinirea criteriilor 
UE, în cazul în care consecinţele pozitive ale modificărilor ar fi definite într-un mod 
simplu și clar. Acest lucru ar necesita, probabil, crearea unei "hărţi-ghid" individuali-
zate pentru fiecare ţară, care ar stabili obiectivele ambelor părţi (UE și o ţară partene-
ră), mijloacele, metodele, instrumentele pentru realizarea obiectivelor, criteriile de 
măsurare a succesului și eșecului și, în final, schimbările pozitive care se vor produce 
după îndeplinirea criteriilor (cum ar fi concesiunile, indemnizaţiile și investiţiile din 
partea UE). 

 În scopul facilitării dialogului referitor la vize, taxa pentru viza Schengen ar tre-
bui să fie eliminată total sau parţial (pentru studenţi, jurnaliști și oameni de afaceri) 
de la 1 ianuarie 2010.

1. Democraţie, bună guvernare şi stabilitate 

Mai presus de toate, UE ar trebui să acorde prioritate promovării unei culturi politice 
progresive în Ucraina și să definească cerinţele și acţiunile sale în ceea ce privește 
reformele politice ucrainene. În cadrul acestei platforme tematice, Comisia Europea-
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nă ar trebui să evidenţieze importanţa formulării și aplicării unui plan strategic de 
dezvoltare a politicii regionale de către guvernul central ucrainean. Planul de politică 
regională pregătit de guvernul ucrainean nu ar trebui să se concentreze exclusiv pe 
dezvoltarea economică, dar trebuie să ofere o perspectivă mai largă și să promoveze 
conceptul de stat-naţiune, care ar fi în interesul tuturor grupurilor sociale, indiferent 
de rădăcinile lor etnice și religioase. UE ar trebui să sugereze guvernului ucrainean 
că ar fi util dacă Kievul ar pregăti un plan de dezvoltare concret pentru viitorul Cri-
meii, astfel încât să se asigure pacea și viitorul stabil în întreaga ţară. Prin propunerea 
unor soluţii constructive pentru problemele locale din Crimeea, ar crește credibili-
tatea statului și guvernului ucrainean pentru populaţia de aici. Stabilitatea în Crime-
ea este semnificativă, deoarece statutul ei are de jucat un rol crucial în securitatea 
regiunii Mării Negre și a întregii Europe. Un reprezentant UE ar trebui să fie plasat 
în Simferopol, pentru a îmbunătăţi situaţia securităţii în Crimeea. Reprezentarea ar 
spori vizibilitatea UE în regiune, iar aceasta ar facilita implicarea activă a UE la nivel 
local, acordarea asistenţei Crimeii și consolidarea unei identităţi europene în rândul 
populaţiei din Crimeea. Reprezentarea UE în Crimeea ar putea, printre altele, să 
ofere asistenţă și recomandări cu privire la următoarele chestiuni: 

diversificarea economiei din regiune, în special în Sevastopol;  –
sprijinirea turismului;  –
îmbunătăţirea infrastructurii locale (reţeaua de străzi din oraș – iluminarea stra- –
dală și a trotuarului, drumuri, căi ferate, porturi de marfă); 
modernizarea sistemelor de apă potabilă și de tratare a deșeurilor în municipii,  –
orașe și sate; 
facilitarea dialogului dintre diferite comunităţi (de exemplu, tătari din Crimeea,  –
ruși și ucraineni);
promovarea culturii europene (filme, teatru, muzică). –
Stabilitatea Caucazului de Sud depinde, în mare măsură, de furnizarea soluţiilor 

privind conflictul din Nagorno-Karabah. Găsirea unei soluţii pozitive pentru acest 
conflict ar oferi oportunităţi considerabile pentru economia și securitatea energetică 
în toată regiunea Caucazului de Sud. Pentru stimularea stabilităţii politice și dezvol-
tării economice, UE ar trebui să încurajeze introducerea/lansarea unui format trila-
teral regional de cooperare politică și economică (Georgia–Azerbaidjan–Armenia); 
de exemplu o Adunare Parlamentară a Caucazului de Sud sau o Cameră de Coope-
rare Economică și Comerţ a Caucazului de Sud. 

Pentru Georgia, una dintre principalele probleme pe parcursul ultimilor cinci 
ani a fost instabilitatea generală din cauza presiunilor externe și "starea de asediu" 
permanentă ca urmare a acestora. Principala sursă de instabilitate este deficitul de 
securitate, care poate fi atribuit presiunii externe. UE nu poate lua niciun fel de mă-
suri concrete în cadrul Parteneriatului Estic, în scopul de a lichida acest deficit de 
securitate. Tot ce poate face UE în acest caz este să-și exprime sprijinul consistent 
și neechivoc pentru suveranitatea Georgiei și a integrităţii teritoriale a acesteia și 
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să urmeze o politică de nerecunoaștere cu privire la teritoriile ocupate (Abhazia și 
Osetia de Sud).

Una dintre deficienţele sistemice cruciale în Georgia, în contextul acestei plat-
forme tematice, ţine de natura culturii sale politice și a peisajului politic fragmentat. 
Forţele de coaliţie care operează în afara parlamentului suferă cel mai mult, ca urmare 
a așchierii. Cultura politică din Georgia este, în esenţă, mai înclinată spre conflicte 
și jocuri cu rezultat zero, decât spre compromisuri și implicare pozitivă. Acesta este 
unul dintre principalele motive pentru care opoziţia a fost divizată și nu poate coo-
pera, iar lipsa cooperării, la rândul său, a împiedicat opoziţia să participe la politici 
parlamentare într-un mod eficient și coordonat. Acest lucru a condus la dominaţia 
Mișcării Naţionale Unite a lui Saakașvili asupra elaborării politicilor la nivel de stat. În 
plus, există alţi numeroși factori ce contribuie la aceste procese sociale (nepotismul ca 
o trăsătură caracteristică a culturii georgiene, precum și tendinţele patriarhale).

Din aceste motive, UE ar trebui să lanseze programe în cadrul PE pentru a ridica 
nivelul de cultură politică georgiană, incluzând atât forţele de opoziţie, cât și parti-
dul de guvernământ. În primul rând, programele ar trebui să fie de natură practică, 
demonstrând o cultură politică europeană și practici europene de administraţie pu-
blică cu titlu de participare personală. Mai exact, politicienilor georgieni de nivel 
mediu și funcţionarilor publici ar trebui să li se ofere traininguri la instituţii ale UE 
(de exemplu la Parlamentul European) sau la instituţii de stat ale membrilor UE. În 
același mod cum este învăţarea limbilor străine prin programe de limbaj de imersie, 
o abordare bazată pe observaţiile personale și participare – așa-numitele "scufundare 
politică" sau "imersiune administrativă" – ar facilita "europenizarea" modelelor de 
comportament și a valorilor susţinute de politicienii georgieni. 

În același timp, guvernul central din Georgia ar trebui să fie determinat să-și 
continue eforturile de reformă practică pentru promovarea democraţiei și bunei gu-
vernări (în special reformele legislative și judiciare). Pentru a urmări progresul în 
acest domeniu, ar trebui stabilite niște criterii clare și măsurabile. Mai multe eforturi 
trebuie făcute pentru a spori autoritatea instituţiei de ombudsman în Georgia și a 
depolitiza această funcţie. 

Azerbaidjan este, în esenţă, un exemplu clasic de autocraţie dinastică. Este com-
plicat să ai relaţii constructive de lucru cu Baku, în același timp în care se promovează 
democraţia și buna guvernare, care anticipează o schimbare de regim în Azerbaidjan. 
Astfel, cuvântul-cheie pentru Azerbaidjan este "stabilitatea". Acest lucru nu înseam-
nă totuși că UE trebuie să renunţe la democraţie și la buna guvernare în Azerbaidjan. 
Întrebarea este mai degrabă ce nivel de prioritate i se atribuie acestei probleme și ce 
fel de instrumente sunt utilizate pentru a o soluţiona. Pentru instaurarea democraţiei 
și a bunei guvernări, noi am recomanda Azerbaidjanului să se concentreze pe pro-
movarea societăţii civile și a contactelor între oameni.

În ceea ce privește Belarusul, am recomanda să se ia în considerare oportunităţile 
de implicare pozitivă în cooperarea cu Ucraina. Pentru împărtășirea experienţelor 
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de reformă comune cu Ucraina, în zonă ar putea fi aplicat un format de lucru simi-
lar ajutorului de dezvoltare comun Nordic-Baltic în Balcani. Belarus ar trebui să se 
concentreze pe construirea contactului general cu experţii guvernamentali de nivel 
mediu și extinderea relaţiilor cu democraţiile europene la cât mai multe niveluri cu 
putinţă. Pentru început, problemele neutre, cum ar fi reforma economică, dezvoltarea 
capacităţilor generale pentru instituţii, administrarea arhivelor guvernamentale, ges-
tionarea crizelor și a sistemului de coordonare în caz de dezastru, planificarea urgen-
ţelor civile, ar trebui să fie prioritare, în timp ce subiecte cum ar fi drepturile omului, 
mass-media și democraţia liberă ar trebui să fie plasate la un nivel mai scăzut. 

2. Economia 

 Este important ca activităţile de afaceri ale întreprinderilor mici și mijlocii să fie spri-
jinite și încurajate în toate ţările Parteneriatului Estic. O atenţie specială ar trebui să 
fie acordată zonelor rurale, sectorului agricol și regiunii Mării Negre. Am sublinia, în 
special, importanţa de a sprijini activităţi comerciale alternative la Sevastopol, în cazul 
în care plecarea posibilă a Flotei Mării Negre în 2017 poate provoca o scădere semnifi-
cativă a activităţii economice, deoarece, în prezent, aproximativ 70% din populaţia din 
Sevastopol este direct sau indirect angajată de către Flota Mării Negre din Rusia. Un 
obiectiv general posibil în acest sens este facilitarea deschiderii pieţei europene prin 
asigurarea conformităţii produselor locale cu standardele de calitate comunitare.

Dintr-o perspectivă mai generală, este important ca măsurile legislative, împreu-
nă cu mecanismele adecvate de implementare, să promoveze crearea unui mediu de 
afaceri transparent și să elimine corupţia la nivel de top. Acest obiectiv se referă, de 
asemenea, la democraţie și buna guvernare, precum și la mass-media și profesiona-
lismul jurnalistic.

Activităţile întreprinderilor mici și mijlocii care oferă servicii de turism și agre-
ment ar trebui să fie stimulate, în special, în zonele din jurul Mării Negre. Această 
regiune are un potenţial mare, însă nu atrage turiștii străini în acest moment.

Existenţa unui acord de liber schimb este de o importanţă critică pentru Georgia.

 3. Securitatea energetică

Ucrainei ar trebui să i se ceară să ia măsuri specifice pentru a-și reforma sectorul 
energetic și pentru a crește transparenţa deciziilor sale de politică energetică. De 
asemenea, Ucrainei ar trebui să-i fie oferit un sprijin continuu în realizarea unei inte-
grări mai bune în piaţa energetică europeană, precum și în modernizarea sistemului 
de tranzit de gaze. 

Din perspectiva UE, Georgia și Azerbaidjan au un rol central în asigurarea ac-
cesului la resursele de energie (gaze naturale și petrol) din ţările din Asia Centrală 
– Turkmenistan și Kazahstan. Georgia și Azerbaidjan fac parte din "coridorul de 
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transport", prin care resursele menţionate sunt aduse pe pieţele europene. Cu toate 
acestea, cele două ţări diferă în unele aspecte. Azerbaidjan, în afară de a fi o ţară de 
tranzit, este un exportator important de resurse energetice. Georgia nu are zăcămin-
te de gaze sau petrol, dar deţine o poziţie centrală în ruta de tranzit pentru resurse 
energetice din Caucazul de Sud. Ca o alternativă la porturile Mării Negre situate pe 
teritoriul Georgiei și conductele care trec prin Georgia, rutele de tranzit trec prin 
Rusia sau Turcia (și Iran). 

Pentru UE ar fi inoportun dacă pieţele energetice din Georgia și Azerbaidjan 
ar cădea în sfera de influenţă a Rusiei. În cazul în care proporţia de aprovizionare 
cu energie din Rusia ar fi să crească, aceasta ar avea un impact politic și psihologic 
negativ asupra UE, care ar putea conduce la disensiuni interne în UE și ar putea dete-
riora încrederea dintre statele-membre ale UE. În plus, o astfel de dezvoltare ar afecta 
probabil implementarea și eficacitatea Politicii Comune Externe și de Securitate. 

 În ultimii ani, Turcia a devenit mult mai activă din punct de vedere economic și 
politic în vecinătatea sa apropiată. În același timp, în ultimii cinci sau șase ani, Turcia 
a încetat să se vadă în calitate de componentă a unei viitoare arhitecturi politice și 
economice în Europa sau ca un partener pentru UE și se percepe mai degrabă ca o 
superputere regională autonomă. Dacă această tendinţă va continua în perspectivă 
medie, UE s-ar putea pomeni în situaţia în care să concureze cu ambiţiile economice 
și politice ale Turciei atât în   Orientul Mijlociu Extins, cât și în Caucazul de Sud. Acest 
lucru ar afecta, de asemenea, chestiunile legate de securitatea energetică.

4. Contactele între oameni 

 În general, în conformitate cu prezenta platformă tematică, mai multă informaţie 
despre UE ar trebui să fie pusă la dispoziţia publicului. Creșterea numărului puncte-
lor de informare cu privire la UE în regiune ar ajuta la evitarea problemei de nonim-
plementare a iniţiativelor PE, din cauza lipsei de cunoștinţe despre acestea. Preda-
rea limbilor engleză și franceză în ţările PE ar trebui să fie sprijinite pe larg, pentru 
a permite cooperarea internaţională transsectorială și pentru a facilita reinstruirea 
profesională. Implicarea mai profundă a societăţii civile ar putea mări, în rândul 
cetăţenilor, gradul de conștientizare a modului în care aceștia ar putea contribui la 
dezvoltarea societăţii civile și ar putea exercita funcţia de control asupra guvernelor 
în ceea ce privește respectarea îndeplinirea criteriilor de reformă.

Mai multe eforturi trebuie făcute pentru a distribui informaţii despre schimbul 
academic și programele de ajutor în cadrul UE; creșterea numărului programelor de 
schimb de studenţi și vizite de studiu; publicitatea mai extinsă despre programele 
de voluntariat cu participarea UE și a ţărilor PE; permiterea programelor de stagiu 
pentru jurnaliști, sprijinite de UE (la nivelul corporaţiilor mass-media europene). 

Mai multă informaţie despre dezvoltarea statelor-membre UE ar face Europa mai 
atractivă în zonele dominate de mass-media din Rusia, care este finanţată de Kre-
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mlin. Contactele, cooperarea și vizitele între Parlamentul European și Parlamentul 
din Crimeea ar trebui să fie continuate.

UE ar trebui să stabilească o bază pentru dezvoltarea unei mass-media libere, 
care ar încuraja crearea unor noi portaluri web, ar oferi acces gratuit la internet în 
zone publice și ar sprijini portaluri care traduc știrile din vest în limbile locale și ști-
rile locale în engleză. În Crimeea, Moldova și Belarus, UE ar trebui să sprijine mass-
media tipărită care se află în opoziţie și să sprijine canalele TV proeuropene, care 
urmează să fie difuzate în afara capitalelor din ţările Parteneriatului Estic.



LECŢII ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ȘI PROVOCĂRI  
PENTRU LITUANIA: EXPERIENŢĂ PENTRU MOLDOVA

Vadim Volovoj

Centrul de Studii Geopolitice, Lituania

Mai întâi de toate, trebuie să menţionăm că aderarea Lituaniei la NATO a întărit 
semnificativ securitatea sa structurală, iar în prezent Lituania se simte mai sigură 
decât înainte de aderare. Totuși astăzi, noi probleme apar pe agenda de securitate a 
ţării, în special în ceea ce privește relaţiile sale cu Rusia.

Sincer vorbind, este foarte greu să ne imaginăm că ceva similar cu războiul dintre 
Georgia și Rusia se poate întâmpla în cazul Lituaniei, dar istoria relaţiilor internaţi-
onale dovedește că și cele mai neașteptate evenimente pot deveni, într-o zi, realitate. 
Conform înţelepciunii securităţii, ţara trebuie deci să fie întotdeauna pregătită pen-
tru cel mai rău scenariu. În acest context, întrebarea (îndoiala) principală constă în 
faptul dacă Lituania trebuie să raspundă cumva la întrebarea: Este NATO, din punct 
de vedere politic și militar, gata să protejeze Lituania în cazul unei agresiuni ruse 
împotriva ei? 

La prima vedere, această întrebare poate părea foarte ciudată. De fapt, realităţile 
politicii internaţionale s-au schimbat și situaţia în sfera unităţii politice a membrilor 
NATO este foarte complicată. Să începem de la poziţia SUA, ca partener strategic 
principal al Lituaniei (cel puţin din punctul de vedere al Vilniusului). În Lituania 
există o impresie clară că America a lăsat întreaga zonă CSI în mâinile Rusiei, ca sferă 
traditională de influenţă a acesteia. Există unele discuţii cu privire la faptul că a trecut 
o perioadă de timp pentru a se lua o astfel de decizie: este acesta un pas temporar sau 
o strategie pe termen lung, în contextul de "restabilire a relaţiei" cu Rusia? Dar există 
prea puţine dezbateri despre faptul că America se află în afara zonei CSI astăzi (nu 
mai este la fel de activă cum a fost în zona respectivă înainte). Principalul exemplu 
ce ne face să adoptăm o asemenea concluzie este cazul Ucrainei: Statele Unite nu au 
participat activ la alegerile prezidenţiale, câștigate de candidatul prorus V. Ianukovici 
în cele din urmă, iar astăzi, Ucraina este pe cale de a deveni un satelit al Rusiei.

Și totuși, acest fapt nu descrie întreaga poveste. America pleacă și din Europa. 
Principalul semn al unei astfel de ipoteze este acela că "ţările europene vechi" își con-
solidează cooperarea cu Rusia fără nicio rușine și fără a acorda vreo atenţie preocu-
părilor altor state ale UE în acest context. De exemplu, Germania merge mai departe 
cu construirea controversatului gazoduct North Stream. Franţa are de gând să vândă 
Rusiei nava militară „Mistral” (!) și sprijină proiectul rusesc al gazoductului Sou-
th Stream, ceea ce aproape finalizează misiunea de încercuire energetică a Europei. 
Prim-ministrul italian S. Berlusconi pare a fi îndrăgostit de V. Putin și Rusia. Multe 
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ţări europene (în special statele est-europene) nu acceptă această abordare, fapt ce 
denotă lipsa de solidaritate faţă de Rusia în Occident.

Fără solidaritate nu este încredere! Luând în considerare toate lucrurile menţio-
nate mai sus, Lituania nu este (nu poate fi) sigură că America (și Marea Britanie, ca re-
flecţia ei în Europa), Germania, Franţa și Italia, ca cei mai puternici membri ai NATO, 
vor fi dispuse să o protejeze de Rusia, sacrificând propriile interese. Oricum, ar fi 
extrem de greu de explicat americanilor (obosiţi de războaiele din Irak si Afganistan), 
germanilor, francezilor și italienilor de ce ar trebui să meargă și să lupte pentru o ţară 
cu un nume atât de greu de pronuntat, situată undeva în mijlocul necunoscutului (să 
nu mai vorbim despre faptul că "aceste Ţări Baltice sunt atât de enervante, în dorinţa 
lor neîncetată de a provoca Rusia de fiecare dată când o pot face").

Lăsând la o parte aspectul politic al problemei, partea sa militară nu este mai puţin 
îngrijorătoare. Nu există spaţiu suficient în această lucrare pentru a prezenta toate 
particularităţile, dar, cu siguranţă, în cazul unei agresiuni militare ruse împotriva Li-
tuaniei, ar fi foarte dificil ca NATO să o elibereze de trupele acesteia. Ar trebui pusă 
în acţiune o operaţiune foarte sofisticată și pe o scară largă, însă principalele armate 
europene sunt astăzi prea puţin pregătite pentru o astfel de intervenţie. De asemenea, 
este important să menţionăm că forţele americane sunt încă implicate în Irak și Afga-
nistan. Pe de altă parte, rușii investesc tot mai mult în armata lor, în capacitatea teh-
nică și de antrenare a acesteia. În plus, NATO nu are nici măcar un plan (sau planuri) 
de apărare pentru statele baltice. Acest aspect este încă în discuţie și "vechii europeni" 
sunt împotriva adoptării acestuia (acestora), pentru a nu provoca Rusia.

Deci, cine poate spune că Lituania nu are dreptul de a pune sub semnul între-
bării dorinţa și capacitatea NATO de a o proteja în cazul unei posibile agresiuni 
din partea Rusiei!? Zi de zi NATO devine tot mai puţin și mai puţin unificată și mai 
puţin puternică, și totuși nici nu este suficient de atentă la noile tipuri de ameninţări: 
energetice și umanitare. Nu este un secret faptul că Rusia tinde să utilizeze resurse-
le sale de energie ca un argument în relaţiile ei cu cei mai apropiaţi vecini (vedeţi 
exemplele Ucrainei și Belarus). Lituania are, de asemenea, unele dificultăţi în acest 
context și (împreună cu Polonia) subliniază întotdeauna necesitatea de a considera 
securitatea energetică drept o parte a responsabilităţii NATO.

Aspectul umanitar este chiar mai important. Astăzi, nu mai aveţi nevoie de tan-
curi, dacă aveţi controlul asupra minţilor oamenilor și dacă sunteţi în măsură de a le 
forma identitatea. Iarăși, trebuie să fie clar pentru toată lumea că Rusia este tot mai 
activă în crearea imaginii sale pozitive la nivel mondial și în discreditarea adversari-
lor (principala dovadă este faptul că a reușit să schimbe opinia lumii despre războiul 
din Georgia). Zona CSI, unde locuiesc mulţi ruși și vorbitori de limbă rusă, atrage 
atenţia specială a Moscovei, pentru că așa-numiţii "compatrioţi" pot fi folosiţi ca un 
instrument eficient de presiune asupra guvernelor ţărilor în care trăiesc. Și din nou, 
NATO nu vrea să vadă această ameninţare (civilă) fundamentală și să înţeleagă că a 
fost deja influenţată de aceasta.
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Ţările care doresc să intre în NATO și UE sunt, de obicei, prea romantice cu 
privire la locul unde doresc să ajungă. Aceste caracteristici romantice sunt credinţa, 
speranţa și dragostea. Lituania nu mai este naivă, cum a obișnuit să fie. Astăzi, ea 
vede limitele garanţiilor occidentale de securitate. Este mai bine, desigur, de a fi în 
NATO decât de a nu fi, dar totuși tendinţa de dezvoltare nu este pozitivă. Astfel, toate 
statele care încă mai doresc să devină membre NATO ar trebui să fie conștiente de 
riscurile și realităţile de care se vor ciocni. De aceea este foarte important ca ele să 
nu aibă încredere oarbă în aliaţii occidentali, ci să păstreze în minte contextul (geo-
grafic, politic și economic) în care trăiesc. Aceasta înseamnă că factorul-cheie sunt 
relaţiile bune cu cei mai apropiaţi vecini, în special în cazul în care unul dintre ei este 
Rusia.

Propuneri pentru Republica Moldova

Moldova are de rezolvat o mare problemă și de a atinge un obiectiv important. Pro-
blema este Transnistria. Obiectivul este Uniunea Europeană. Dar rezolvarea cu succes 
a problemei transnistrene, cu siguranţă, nu oferă o garanţie pentru aderarea la UE. 
Desigur, unificarea formală a ţării și realizarea reformelor, pe care Moldova trebuie să 
le realizeze în conformitate cu standardele UE, ar ajuta-o foarte mult pentru a intra 
în UE. Însă reformele realizate și separatismul eliminat nu pot fi suficiente pentru 
ca Uniunea Europeană să accepte Republica Moldova în clubul său. Acest lucru ar 
trebui să fie foarte clar pentru toate puterile politice din Republica Moldova.

Astăzi, UE este foarte obosită de extindere și toate iniţiativele sale externe sunt 
mai degrabă menite să-i ţină departe pe cei care doresc să se alăture, decât să-i ac-
cepte. Acesta este motivul pentru care europenii nu mai promit nimic candidaţilor 
doritori, dar ei încearcă să le sugereze solicitanţilor ceva în locul statutului de mem-
bru (cum ar fi, de exemplu, ENP și EPP), și stabilesc cerinţe foarte mari pentru ei, 
știind că unor astfel de ţări ca Moldova le va lua o perioadă lungă de timp ca să pună 
în practică toate acestea în mod corespunzător. Dar și atunci, decizia politică a UE 
poate fi negativă din cauza unor motive (ca de exemplu, din cauza relaţiilor cu Rusia, 
care încearcă să-și recapete puterea în zona CSI și se opune ferm aspiraţiilor de inte-
grare euro-atlantică a statelor care aparţin acestei zone, inclusiv a Moldovei).

Totuși, lipsa garanţiei de aderare la UE nu înseamnă că Republica Moldova 
nu are niciun stimul de a realiza reformele. Este minunat că Chișinăul înţelege asta. 
Membrii coaliţiei proeuropene își dau seama că procesul europenizării Republicii 
Moldova, cu siguranţă, o va face mai atractivă pentru cetăţenii din Transnistria (dar 
nu și pentru lideri, ei nu sunt atât de importanţi). În acest caz, văzând avantajele reale 
ale direcţiei luate de Republica Moldova în comparaţie cu situaţia lor, ei vor fi mai pre-
gătiţi pentru integrarea de facto cu Republica Moldova, un fenomen care deja are loc. 
Din nou – este foarte bine că politicienii moldoveni au ajuns la concluzia că politica de 
sancţiune și ignoranţă doar complică problema și întărește conducerea de la Tiraspol.
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În pofida faptului că procesul menţionat poate dura timp îndelungat, liderii din 
Moldova trebuie să evite tentaţia de a rezolva problema rapid, utilizând instrumente 
externe. Astăzi, potrivit Constituţiei sale, Moldova este neutră. Negarea acestui statut, 
în scopul de a implica NATO/UE în conflictul transnistrean, ar fi o mare greșeală și 
nu ar oferi nimic pozitiv. Mai mult decât atât, acest lucru ar putea marca traseul con-
structiv spre succes și intensifica tensiunile naţionale (în prezent doar 1/5 din cetăţenii 
moldoveni ar vota pentru aderarea la NATO) și regionale (reacţie dură din partea Ru-
siei, care are multe pârghii pentru a influenţa Republica Moldova). Cei din Moldova, 
care susţin occidentalizarea conflictului, așa cum sugerează multe ţări est-europene 
(inclusiv Lituania), poate nu înţeleg că NATO și UE nu vor dori să-și sacrifice relaţiile 
cu Rusia în favoarea unei ţări mici și neînsemnate din punct de vedere strategic cum 
este Republica Moldova. Deci, subliniind necesitatea de a aduce NATO în conflictul 
din Transnistria, Republica Moldova își va atrage multe probleme suplimentare:

va dispărea probabil sprijinul oferit puterilor politice proeuropene și ideea de  –
aderare la UE în raport cu aceste puteri (și, ca urmare, Moldova poate face un 
pas înapoi spre o nouă criză politică, regim autoritar al partidului comunist și 
stagnare economică);
cetăţenii din Transnistria vor avea o viziune negativă asupra Republicii Moldova  –
(și, ca urmare, se va complica procesul de integrare a acestora în societatea mol-
dovenească);
vor apărea posibile sancţiuni economice și alte acţiuni limitative din partea Ru- –
siei - ȘI ÎN FINAL NICIUN REZULTAT!
Deci, prioritatea pentru Republica Moldova ar trebui să rămână punerea consec-

ventă în practică a reformelor în conformitate cu standardele UE, care pot consolida 
obiectivul Chișinăului de a intra în Uniunea Europeană și pot contribui la realizarea 
cu succes a misiunii de integrare de facto a Transnistriei în Republica Moldova. Lu-
crul acesta nu ar trebui să fie făcut în grabă, pentru ca RM să iasă câștigătoare.

P.S. În final, câteva cuvinte despre alternative pentru Republica Moldova. Astăzi 
orientarea sa către UE este clară, dar aderarea la UE nu este garantată și planurile 
Rusiei de a reintegra membrii CSI cu Moscova sunt evidente. Deci, Moldova ar putea 
dori ceva diferit din perspectiva Rusiei, dar în final ar putea ceda în faţa ei. De fapt, 
Moldova se va confrunta cu o provocare numită "finlandizare" și integrarea în insti-
tuţiile controlate de Rusia (Organizatia Tratatului de Securitate Colectivă și Uniunea 
Vamală). Ar fi asta o catastrofă pentru Moldova? Nu putem spune asta. Realizarea 
reformelor ar face din Moldova o ţară dezvoltată oricum și aceasta se va putea simţi 
confortabil în orice structură sau sistem geopolitic. Deci, o sugestie pentru Moldova 
este de a-și continua reformele și de a căuta relaţii mai strânse cu UE, fără a complica 
relaţiile sale cu Rusia (în special a nu aplica pentru aderarea la NATO). Nu puteţi ști 
ce vor decide jucătorii mari în cazul vostru, dar ar trebui să încercaţi să fiţi pregătiţi 
pentru orice situaţie.
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Introducere

Este unanim recunoscut faptul că reforma sectorului de securitate (RSS) este un pas 
important în procesul de transformare a statelor totalitare în state democratice. În 
ultimii 15-20 de ani, problemele de RSS sunt o prioritate pentru multe ţări, inclusiv 
pentru noii membri ai NATO și ai UE și pentru naţiunile partenere. Abordarea și ex-
perienţa fiecărei naţiuni sunt unice. Nu există o strategie universală pentru aplicarea 
unei astfel de reforme pe scară largă și multilaterală.

Oamenii de știinţă și experţii în securitate împărtășesc o viziune comună care are 
drept scop RSS pentru transformarea sistemului de securitate. Toţi actorii, rolurile, 
responsabilităţile și activităţile lor trebuie să fie gestionate și exploatate în concor-
danţă cu normele democratice și principiile solide ale unei bunei guvernări. Acest 
lucru ţine și de utilizarea mai eficientă a resurselor limitate pentru a îmbunătăţi se-
curitatea. Obiectivul general al RSS este de a contribui la asigurarea unui mediu care 
ar conduce la dezvoltarea ţării.

RSS abordează problemele de securitate și încearcă să îmbunătăţească situaţia prin 
reforme instituţionale. Securitatea și pacea sunt privite ca un bun public. Societatea în 
ansamblu, precum și membrii săi trebuie să beneficieze de o securitate mai bună.

Controlul democratic și civil asupra forţelor de securitate este esenţial pentru 
asigurarea securităţii în interesul populaţiei. Problema-cheie în reforma sectorului 
de securitate este dezvoltarea unei supravegheri civile eficiente, precum și crearea de 
instituţii capabile să furnizeze securitate.

RSS nu poate fi realizată fără un angajament politic puternic și fără eforturi co-
ordonate ale politicienilor, administraţiei, mediului de afaceri și societăţii civile. Este 
dificil de a dezvolta o strategie universală pentru RSS dacă nu există niște principii 
și măsuri care, fiind aplicate, să garanteze o bază solidă în evoluţia unui sector de 
securitate eficient.

Începutul dificil şi necoordonat al RSS bulgare

Bulgaria recunoaște că RSS are două dimensiuni-cheie – militară și civilă, fără sub-
estimarea altor dimensiuni (economice, sociale și instituţionale).
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Dezintegrarea Pactului de la Varșovia în 1991 a lăsat Bulgaria în faţa Turciei și 
Greciei, două state cu care Bulgaria ar fi trebuit să se confrunte militar în caz de răz-
boi în timpul Războiului Rece. Fără garanţii de securitate externă, Bulgaria a devenit 
din ce în ce mai îngrijorată cu privire la dezechilibrul militar din regiune. Ţara a 
încercat să-și asigure securitatea naţională prin consolidarea puterii militare și îm-
bunătăţirea relaţiilor cu statele vecine și cu Rusia.

Dimensiunea politică a RSS este asociată cu controlul democratic, civil al sec-
torului de securitate. Sarcina-cheie a reformei în acest domeniu este de a garanta o 
bună guvernare și implicarea societăţii civile în dezbaterea problemelor de securitate 
și de control civil asupra sectorului de securitate [1, p. 5].

La începutul anilor ’90 ai secolului trecut, Bulgaria a iniţiat RSS, fără nici un 
model teoretic sau practic pentru o astfel de transformare la scară largă. Baza acestei 
reforme în Bulgaria a fost redefinirea rolului politic, bazei juridice, rolului și misiunii 
Forţelor Armate, serviciilor speciale și ale altor instituţii ale sectorului securităţii na-
ţionale [2, p. 23]. Primele reforme în sectorul de securitate au implicat dimensiunea 
civilă a sectorului de securitate și au fost orientate spre restructurarea poliţiei, ser-
viciilor de securitate, instanţelor judecătorești și sistemelor penale, forţelor interne, 
poliţiei de frontieră și serviciilor vamale. Ca rezultat al reorganizării și restructurării 
serviciilor de securitate comuniste, altele noi au fost stabilite la începutul procesului 
de reformă a sectorului de securitate – Serviciul Naţional de Securitate (Serviciul de 
Informaţii și Securitate), în 1990 și Serviciul National de Protecţie, în 1992. O nouă 
lege privind Ministerul de Interne a fost aprobată în 1991. În pofida depolitizării 
structurilor de securitate și restructurării sectorului de securitate, poziţia dominantă 
a fostei securităţii de stat și a agenţiilor de informaţii în cadrul organelor noi a conti-
nuat pentru o lungă perioadă de timp. Cu unele excepţii, noile structuri erau condu-
se de foști directori de informaţii și securitate. Mai târziu, în 2001, o agenţie de stat 
pentru protecţie Civilă și, în 2002, o agenţie de stat pentru protecţia informaţiilor 
clasificate au fost constituite.

Odată cu Constituţia din 1991, unele elemente ale sectorului de securitate au 
fost subordonate unor instituţii pentru a stabili un echilibru. Serviciul de Informaţii 
și Securitate și Serviciului Naţional de Protecţie sunt subordonate Președintelui, iar 
restul sunt subordonate Guvernului și Primului-ministru.

Instituţiile de securitate de bază în cadrul sectorului de securitate bulgare au fost 
iniţial Armata bulgară (Forţele Armate, inclusiv de poliţie militară și contraspionaj, 
și Serviciul de Informaţii Militare), Serviciul Naţional de Informaţii, Serviciul Na-
tional de Securitate, Serviciul Naţional de Poliţie, Serviciul Naţional al Jandarmeri-
ei, Poliţia Naţională de Frontieră, Serviciul Gărzii Naţionale, Serviciul Naţional de 
Combatere a Crimei Organizate și Serviciul Naţional de Urgenţă și privind Siguranţa 
Antiincendiară. Cu toate acestea, sistemele parlamentare, judiciare și penitenciare, 
structurile administrative, responsabile de controlul democratic și de supraveghere 
a acestor instituţii, nu au fost profund implicate în procesul de reformare. Acestea au 
fost motivele-cheie ale înfloririi crimei organizate și a corupţiei în Bulgaria.
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Până în 1998, RSS în Bulgaria nu a fost ghidată de o viziune / concept convenit 
și principii în rândul partidelor politice și al societăţii. Consensul politic privind 
problemele și politicile de securitate au apărut abia în anul 2000 [3, p.1]. Din 2000 
până în 2007, tranziţia în Bulgaria a fost ghidată de priorităţile naţionale de aderare 
la NATO și UE. O RSS eficientă a devenit o condiţie esenţială pentru eventuala ade-
rare la ambele alianţe. Bulgaria, cu toate acestea, a întârziat mult în demilitarizarea 
poliţiei și a altor instituţii de securitate.

În 2008 reforma sectorului de securitate a prevăzut constituirea unei Agenţii de 
Stat pentru Securitatea Naţională, subordonată Primului-ministru, care a integrat 
serviciile civile și militare de contrainformaţii și alte organe de cercetare.

Lipsa unei strategii naţionale de securitate (la nivel de concept) a condiţionat 
începutul necoordonat al procesului de reformă, fără niciun obiectiv pe termen lung. 
În cele din urmă, în 1998, conceptul strategic naţional a fost aprobat, el oferind ori-
entări strategice în dezvoltarea sectorului de securitate. Acest concept strategic este 
însă deja depășit. Două tentative, în 2005 și 2008, de a aproba o nouă strategie de 
securitate naţională au eșuat. În acest an, actualul guvern a dezvoltat o versiune nouă 
a acestui document strategic de ghidare extrem de necesar, care este în prezent în 
dezbateri publice și este de așteptat să fie aprobat în lunile următoare.

Astăzi, controlul și supravegherea parlamentară ale sectorului de securitate sunt 
realizate prin intermediul a trei comisii-cheie: Comisia de apărare și politică externă, 
Comisia cu privire la securitatea internă și ordinea publică, Comisia cu privire la 
controlul Agenţiei de Stat pentru Securitatea Naţională.

În 2002, necesitatea unei legi privind securitatea naţională a fost recunoscută pe 
scară largă. Ea a trebuit să definească securitatea ca pe un serviciu integral, să de-
finească structura sectorului de securitate, gestionarea și controlul civil. O astfel de 
lege a fost așteptată în 2003, dar nu a devenit realitate nici până în prezent.

Reforma apărării în Bulgaria

Războiul Rece a lăsat Bulgaria cu o moștenire împovărătoare a structurilor de apăra-
re mari, învechite și costisitoare, iar necesitatea de a le reorganiza și de a le reduce era 
evidentă. Reforma apărării a început însă relativ târziu. În 1995, o nouă lege privind 
apărarea și Forţele Armate a fost aprobată de Parlament, dar fără modificări semni-
ficative în structurile de forţă. Într-un final, noul guvern din 1998, după aprobarea 
Concepţiei Securităţii Naţionale și a doctrinei militare naţionale în 1999, a iniţiat o 
reformă a apărării la scară largă. Această reformă este caracterizată printr-o reducere 
radicală și prin reorganizarea Forţelor Armate.

Planul 2004 de reformă a apărării a fost aprobat în anul 2000 și actualizat în 2002; 
revizuirea strategică a apărării a fost realizată în 2003. În 2004, a fost aprobat un plan 
de forţă pe termen lung (Plan 2015). Forţele armate au fost reduse de la 117 000 
de persoane în 1989 la 45 000 în 2004 și apoi la 32 000 în 2009. S-au făcut reduceri 
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dramatice în sistemele de arme majore. La sfârșitul anului 2008, principalele sisteme 
de arme au fost reduse în felul următor: tancuri de luptă – 160; vehicule armate de 
luptă – 378; piese de artilerie cu calibrul de 100 mm și mai sus – 192; avioane de 
luptă și de antrenare în luptă – 42, avioane de transport – 10, elicoptere de atac – 12; 
elicoptere de transport – 18; nave marine de luptă – 6; nave de sprijin de luptă – 16 
și elicoptere marine – 6. Reduceri suplimentare ale sistemelor de arme se vor face în 
următorii ani.

Următoarea descriere scurtă a fazelor Reformei apărării bulgare reflectă procesul 
de dezvoltare de bază [4, p. 2-5]. 

1990-1996

Specifice acestei faze au fost lipsa de orientare politică, lipsa de competenţă a admi-
nistraţiei civile din Ministerul Apărării, dominaţia completă a Statului Major Gene-
ral în problemele de apărare, conservarea structurilor de forţă vechi, iniţial bilaterale 
și internaţionale și participarea la misiuni internaţionale. Principalele evenimente 
au fost:

Noua Constituţie a Republicii Bulgarie – 1991; –
Legea privind Consiliul consultativ pentru securitate naţională al președintelui; –
Primul guvern ales democratic cu primul ministru civil al apărării – 1991; –
Prima participare bulgară la o operaţiune de menţinere a păcii a ONU – 1992; –
Aderarea Bulgariei la PpP – 1994; –
Aderarea Bulgariei la PARP – 1995; –
Noua Lege a apărării și Forţelor Armate – 1995 (a fost modificată de 36 de ori  –
până în 2009);

1997-2001

Noul guvern al forţelor democratice a demonstrat o voinţă politică clară și puternică 
pentru reforme, au crescut competenţa administraţiei civile din Ministerul Apără-
rii, angajamentul și implicarea directă în reforma apărării a Primului-ministru prin 
intermediul Consiliului de Securitate. A fost sporită capacitatea internă de revizuire 
strategică de apărare și planificare a apărării, a fost atinsă, o mai bună integrare a 
Ministerului Apărării și Statului Major General au fost dezvoltate, o reformă mai 
realistă și planuri de integrare, a fost stabilită o cooperare bilaterală și regională îm-
bunătăţită și proactivă. Printre evoluţiile-cheie menţionăm:

Decizia guvernului provizoriu din Bulgaria să adere la NATO – februarie 1997; –
Guvernul a decis constituirea unui Comitetul interministerial pentru integrare  –
în NATO – februarie 1997;
Guvernul a aprobat primul Program Naţional de aderarea la NATO –martie  –
1997;
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S-a aprobat primul plan de dezvoltare a structurilor de forţă pe termen lung (Plan  –
2010), fără discuţii în Guvern și Parlament – 1998;
S-a votat în Parlament prima Concepţie a Securităţii Naţionale – aprilie 1998; –
A fost constituit Consiliul de Securitate subordonat Prim-ministrului, prin de- –
cretul Guvernului – 1998;
S-au făcut modificări la Legea cu privire la apărare și Forţele Armate – 1997-1998; –
A fost constituită o consultanţă privind apărarea externă și militară – 1998-1999; –
A fost realizat un studiu de reformă de apărare comun SUA-Bulgaria –1999; –
A apărut prima Doctrină militară a Republicii Bulgaria – aprilie 1999; –
A început o activă colaborare regională între MPFSEE și Bulgaria; –
S-a făcut reforma Apărării, "Planul 2004", aprobat de Guvern – octombrie 1999; –
Guvernul a aprobat harta bulgară – octombrie 1999; –
A demarat programul de adaptare socială pentru militarii pensionari, în cooperare  –
între administraţie, ONG-uri, mediul de afaceri și instituţii internaţionale –2000;
A fost iniţiată apărarea pe bază de programe și planificare a forţelor (21 progra- –
me complexe) – 1999-2000;
S-au făcut primele rapoarte anuale privind securitatea și apărarea naţională și  –
Forţele Armate – 2000;
A fost elaborată prima concepte și doctrină pentru Forţele Armate și serviciile  –
dezvoltate – 2000-2001;
S-a efectuat reforma iniţială a sistemului de învăţământ militar – 2000-2001; –
A crescut armonizarea între forţele naţionale și cele de Apărare NATO și plani- –
ficarea forţelor – 2001;
Au fost revizuite structurile de forţă și Planul adaptat – 2004, 2001; –
S-a făcut un studiu al modernizării forţelor – 2001; –
A apărut primul proiect al Cărţii albe privind apărarea și Forţele Armate, 2001; –
A apărut primul document conceptual și doctrinar privind dezvoltarea Forţelor  –
Armate – 2000-2001

 2002-2009

Următoarele două guverne au continuat reforma apărării, dar cu mai puţină rigoare 
și angajament.

În cadrul acestei etape, au fost atinse cele două priorităţi naţionale de politică ex-
ternă – calitatea de membru al NATO și UE. Bulgaria a trebuit să accelereze reforma 
apărării pentru a respecta în totalitate standardele NATO și pentru a se integra cu 
succes în structurile Alianţei politice și militare. Principalele evoluţii au fost:

Modificarea doctrinei militare– 2002; –
Apariţia Cărţii albe privind apărarea și Forţele Armate – 2002; –
Efectuarea unui studiu de management al forţei pentru optimizarea în continua- –
re a procedurilor de gestionare a structurilor apărării – 2002;
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Elaborarea Strategiei militare a Republicii Bulgaria –2002; –
Revizuirea apărării strategice – 2003; –
Aderarea la NATO – 29 martie 2004; –
Participarea activă în NATO și la operaţiunile conduse de UE cu privire la gesti- –
onarea crizelor – 2004-prezent;
Aprobarea Planului de Dezvoltare a Forţei 2015 – în 2004; –
Aprobarea Planului de Modernizare 2015 – în 2004; –
Aderarea la UE – 1 ianuarie 2007; –
Actualizarea Planului de Dezvoltare a Forţei (2018) – 2008; –
Constituirea noilor structuri de forţă; –
Aprobarea noii Legi a apărării și Forţelor Armate –2009; –
Integrarea Ministerului Apărării cu personalul de apărare – 2009. –

2010- prezent

Noul guvern, din august 2009, a făcut o analiză critică a politicii de apărare și de 
dezvoltare și a iniţiat o revizuire a apărării strategice:

Strategia Naţională de Securitate – 2010 (proiect în dezbatere publică); –
Alinierea structurilor de apărare (în curs de desfășurare); –
Revizuirea apărării strategice – 2010 (în curs de desfășurare); –
Strategia Naţională de Apărare – 2010 (în curs de dezvoltare). –

Lecţiile învăţate de la RSS bulgară

Există o serie de lecţii pozitive și negative învăţate de la RSS bulgară.
 Reforma sectorului de securitate are nevoie de un angajament politic puternic 1. 
și de un management continuu. Rolul consensului politic, îndrumarea și voinţa 
politică sunt necesare pentru a pune în practică RSS, care este crucială.
 Din punctul de vedere al managementului, cheia pentru o RSS reușită este per-2. 
sonalitatea miniștrilor și a altor factori de decizie politici. Capacitatea modernă 
de management este necesară pentru efectuarea unei RSS eficiente și în timp util.
Personalul sectorului de securitate trebuie să denote un înalt profesionalism și 3. 
motivaţie.
Este necesar un fundament juridic puternic pentru RSS.4. 
Planificarea pe termen lung și continuitatea sunt de o importanţă vitală pentru RSS.5. 
Transparenţa în mass-media, precum și implicarea societăţii civile sunt esenţiale 6. 
pentru succesul RSS.
Reorganizarea și reducerea nu sunt suficiente pentru reforma de succes a apă-7. 
rării.
Sistemul contabil, auditul (controlul) în interiorul și în afara sectorului de secu-8. 
ritate sunt de mare importanţă.
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Fără reforme eficiente paralele în sistemele judiciar și penal, RSS este în pericol 9. 
de a eșua.
Controlul civil cuprinzător și democratic este de o importanţă vitală pentru RSS 10. 
de succes.
Instruirea, trainingurile și politica de personal sunt importante pentru a selecta 11. 
și motiva oamenii potriviţi.
Rapoartele de progres sunt necesare pentru a controla reușitele și a câștiga suport 12. 
și motivaţie.
Aplicarea legii rămâne a fi un punct slab în RSS din Bulgaria.13. 

Concluzie

RSS bulgară este departe de a fi finalizată. Rămân încă multe de făcut în majoritatea 
sectoarelor, în special în sistemele judiciar și penal. Astăzi, multe activităţi privind 
reforma sunt în proces de desfășurare în sectorul de apărare, poliţie, justiţie, servicii 
de securitate, securitatea cetăţenilor. Criminalitatea organizată și corupţia se află sub 
o presiune puternică. Faza finală a reformei apărării este în curs de desfășurare.

Referinţe:

1. Herbert Wulf. Reforma sectorului de securitate în ţările în curs dezvoltare şi de tranziţie.
2. Valery Ratchev. Bulgaria: Lecţii de reformă a sectorului de securitate.
3. Blagovest Tashev. În căutarea securităţii: politica de securitate în tranziţie a Bulgariei.
4. Velizar Shalamanov. Practicile reformei sectorului de securitate în Europa – cazul Bul-

gariei. 



PROBLEME DE SECURITATE  
PENTRU EUROPA CENTRALĂ ȘI DE EST

Iulian Chifu

Prof. dr. univ. la Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, 
Director al Centrului de Prevenire a Conflictelor şi Avertizare Timpurie, Bucureşti

Pentru a descrie situaţia din Europa Centrală și de Est, am dori să subliniem urmă-
toarele puncte.
1. În primul rând, să observam un fenomen nou ce se întâmplă în ultimii ani:

Independenţa provinciei Kosovo –  – este formarea de noi state pe teritoriul unui 
stat suveran (după un genocid Miloșevici real și intervenţia legitimă a comuni-
tăţii internaţionale, s-a decis să se preia administrarea Serbiei asupra teritoriului 
Kosovo. Au avut loc și declaraţii unilaterale de recunoaștere a independenţei de 
către mai multe state – SUA și majoritatea statelor-membre ale UE);
Rusia trece de la paradigma  – integrarea de Vest la valori comune "euro-asiatice" 
– izolaţionism, naţionalism și dorinţa de recăpătare a statului de "mare putere", 
bazat pe petro-dolari.
Summitul NATO de la București din aprilie 2008. Georgiei și Ucrainei le-a fost  –
refuzat statutul MAP, dar li s-a acordat șansa pentru o eventuală aderare la Ali-
anţă. Această rezoluţie a Alianţei, în declaraţia sa finală, a fost contestată de 
Moscova;
Războiul ruso-georgian din august 2008 și recunoașterea consecutivă a Osetiei  –
de Sud și Abhazei ca state independente de către Rusia. Acesta este primul răz-
boi pentru schimbarea graniţelor prin forţă militară în Europa, după Războiul 
Rece (Helsinki 1975 și dispoziţiile CSCE), și primul război al Federaţiei Ruse în 
afara graniţelor sale, după Afganistan (având în vedere că succesiunea Uniunii 
Sovietice a fost preluată de Federaţia Rusă, înfiinţată în decembrie 1991).
Parteneriatul estic al UE, lansat în mai 2009 (după Sinergia Mării Negre în mar- –
tie 2007), care completează Politica Europeană de Vecinătate (PEV), precum și 
discutarea relaţiilor bilaterale și cooperarea între aceste state și statele-membre 
UE în domenii precum piaţa comună, liberalizarea vizelor și regimului de vize 
gratuite, securitatea energetică și altele, printre care stabilirea etapelor de inte-
grare în Uniunea Europeană. Proiectul a fost contestat de Moscova;
Criza gazelor ruso-ucrainene în ianuarie 2009.  – Energia ca un instrument po-
litic în acţiune a fost reconfirmat, fiind prejudiciate direct statele-membre ale 
UE. A fost incidentul nr. 19 de acest fel și al treilea major după criza petrolului 
din Rusia-Belarus 2005/2006 și criza Rusia-Ucraina 2006/2007. Criza a subli-
niat problemele importante ale oricărui sistem aplicat pentru a preveni sistarea 
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bruscă a livrării gazelor către consumatorii din UE și lipsa de respect pentru 
angajamentele anterioare și a alimentat ideile europene ale Politicii de Securitate 
Energetică, pentru a evita orice dependenţă de sistarea livrărilor pentru statele-
membre UE;
Strategia Afacerilor Externe, doctrina de apărare, doctrina militară și nucleară  –
din Federaţia Rusă (septembrie 2008-5 februarie 2010). Rusia a confirmat în mod 
unilateral intenţia de a aplica intervenţii militare în afara graniţelor sale pentru 
protecţia intereselor rusești (intereselor Rusiei, intereselor cetăţenilor ruși și cele 
ale compatrioţilor ruși) și utilizarea primei intervenţii nucleare în războaiele 
regionale, convenţionale, care contestă existenţa și interesele statului rus;
Noul Grafic de securitate europeană propus de Kremlin (propunerea grupului  –
Arbatov de Serghei Karaganov, apoi oficial propunerea Medvedev) a confirmat 
voinţa Rusiei de a-și recâștiga statutul de supraputere, sfera de interese specia-
le, o suveranitate limitată în spaţiul postsovietic, vetoul Rusiei în afacerile la 
nivel mondial, acorduri separate europene-ruse de securitate și SUA, în afara 
Europei;
Negocierea și semnarea unui nou tratat START 2 (9 aprilie 2010), pentru controlul  –
și reducerea numărului de arme nucleare, și opţiunea zero ca obiectiv, în confor-
mitate cu agenda lui Obama. Afacerea nucleară a fost urmată de disputa privind 
limitarea apărării antirachetă și includerea în tratat a armelor ofensive;
Spre un Iran nuclear (septembrie 2009-2010).  – Rusia și China protejează viito-
rului statut al Iranului, împotriva regulilor nonproliferare. Apoi, Rusia ia act 
de acordul Consiliului de Securitate privind o nouă rezoluţie a embargoului faţă 
de Iran, urmat de sprijinul pentru deschiderea centralei nucleare Bushewer;
Prima criză financiară în zona euro – salvarea Greciei –  și reacţia Germani-
ei apărându-și interesele proprii în UE. În martie 2010, ECOFIN și reuniunile 
informale ale miniștrilor afacerilor externe confirmă această schimbare spre o 
"Germania prima" în loc de o abordare "UE – prima";
Acordul Kharkov a prelungit prezenţa flotei Mării Negre la Sevastopol și con- –
venirea asupra schimbării și îmbunătăţirii de capacitate a Flotei Mării Negre a 
Rusiei. A fost lansată o cursă a înarmării pentru statele riverane Mării Negre;
Acordul Medvedev-Ianukovici în Transnistria. Acordul a oferit Ucrainei posibi- –
litatea de implicare, inclusiv a trupelor din Transnistria, și a impus neutralitatea 
permanentă a unui stat terţ, Republica Moldova;
Memorandumul Merkel-Medvedev a convenit asupra unui instrument formal de  –
securitate UE-Rusia, în pofida deciziei contrare a Consiliului UE (ca și a NATO 
CNA), care a respins discuţia privind propunerea Graficului de Securitate Med-
vedev și documentul revizuit de Rusia, ce a fost atribuit OSCE.

2. Reieșind din cele susţinute anterior, UE și Vestul au început să ia în considerare 
cele patru teme de reflecţie pentru partenerii occidentali – inclusiv membri NATO 
și UE din Europa Centrală și de Est:
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Viitorul Alianţei Occidentale –  – prin Conceptul Strategic al NATO urmat să fie 
adoptat la Lisabona în noiembrie 2010 și declaraţia finală a NATO la Summitul 
de la Lisabona; UE după oboseala extinderii, criza economică și financiară, Tra-
tatul de la Lisabona de transformare instituţională și lansarea Serviciului Aface-
rilor Externe al UE; precum și reflectând asupra a ceea ce se întâmplă în sfera 
transatlantică și a prezenţei americane în Europa:
Cum trebuie abordată o Rusie mai  – asertivă, ofensivă și revizionistă, care are 
sfere de interese în spaţiul postsovietic și cele 4 adrese de a merge în Europa 
(după cum urmează: 1) Kazahstan, Belarus, Ucraina și Georgia ar trebui să fie 
controlate; 2) Asia Centrală, Republica Moldova, Caucaz sunt ușor de controlat 
și Moscova se va deplasa în acest sens; 3) Statele Baltice, Europa de Est ar putea 
fi controlate de Moscova, care va încerca să facă acest lucru, și 4) Turcia, Franţa, 
Italia, Germania, care sunt parteneri europeni, ușor de influenţat);
Rescrierea regulilor de securitate în Europa – ? Mai avem oare contracte valide 
din Carta de la Paris pentru o nouă Europă, OSCE 1999, Graficul pentru Securi-
tate în Europa sau nu? Ar trebui să ne apărăm status quo-ul, ar trebui să facem ta-
bula rasa și să renegociem securitatea în Europa (Acordul Helsinki 1975 a durat 
10 ani și ce se va întâmpla până când un nou acord va intra în vigoare; ce ar trebui 
să facem cu prevederile și angajamentele care nu au fost observate și cu actorii 
care fac acest lucru; ar trebui să încheiem noi acorduri sau să așteptăm pentru 
început o deplină conformitate cu aceste documente înainte de a trece la un nou 
acord) sau ar trebui să negociem unele puncte din fostele acorduri în scopul de a 
respecta într-un fel cerinţele Rusiei?
Cum  – abordează UE, NATO și SUA noile democraţii? Oare acele state care au 
sprijinit schimbările democratice au o responsabilitate în faţa noilor state de-
mocratice? Oare sunt ele cu adevărat independente atunci când este vorba de 
o posibilitate de ciocnire cu interesele Moscovei în preluare de către aceasta a 
securităţii, apărării și politicii de afaceri externe din statele postsovietice? Există 
și implicarea ei în politicile energetice și de preluare în proprietate majoritară a 
companiilor economice profitabile din regiune?

3. Instrumentele Rusiei pentru dependenţa și "suveranitatea limitată" a statelor 
postsovietice (doctrina Brejnev reînnoită, doctrină Putin și documente Medvedev):

Limitarea aspiraţiilor la integrarea NATO și la cooperarea dintre statele postso- –
vietice și Alianţă;
Limitarea cooperării UE în domeniul securităţii energetice, cooperării PESA; –
Oprirea oricărei reforme a sectorului de securitate, cooperare internaţională /  –
cooperare cu Vestul ce contează;
Oficial legaţi de Moscova, impuși și numiţi în funcţii-cheie în aceste ţări sunt  –
miniștrii apărării, securităţii și informaţilor, ai afacerilor interne, Consilieri ai 
președinţilor, prim-miniștrii, miniștrii afacerilor externe, miniștrii de Interne, 
Consiliul Suprem pentru apărare și securitate;
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Controlul politic de către Moscova a unor partide și a unor comisii parlamentare  –
în unele parlamente ale acestor ţări;
Controlul serviciului de securitate și informaţii; –
Controlul Mafiei și al activităţilor criminale; –
Traficul și contrabanda de control a conducerii și profitul din această activitate; –
Controlul energiei, al proiectelor de securitate energetică blocate sau care lipsesc; –
Preluarea avantajului economic de la sucursale lucrative, în special de la cele lega- –
te de consumul de energie importată din Rusia - petrol, gaz și energie electrică.

4. Ca o problemă principală pentru reflectare am citat viitorul Alianţei occidentale. 
Nu este vorba despre Rusia sau statele central și est-europene, ci despre viitorul UE 
și clauza de solidaritate europeană aplicate de către state importante ale UE, în pri-
mul rând de Germania. E clar că Germania urmărește să-și maximizeze propriile 
interese, proces care nu poate unifica în mod necesar, în cel mai bun caz, restul con-
tinentului. Berlinul nu mai este dispus să contribuie financiar sau să pună interesele 
sale geopolitice la bătaie de dragul restului statelor-membre ale UE.

Acest lucru pune în discuţie o serie de " – acorduri" de lungă durată care au falsi-
ficat de fapt consensul european de aproape 60 de ani:
Primul este  – Politica Agricolă Comună (PAC), care a fost piatra de temelie a ali-
anţei franco-germane de la începuturile Uniunii Europene în Comunitatea Eco-
nomică Europeană. PAC a fost în principal negociat în 1950 pentru a deschide 
piaţa de consum din Franţa pentru produsele fabricate în Germania în schimbul 
plăţilor care ar sprijini agricultura franceză;
A doua problemă este așa-numita  – reducere U.K. Rabatul a fost negociat de That-
cher, la mijlocul anilor 1980, ca o modalitate de a compensa Londra pentru că nu 
a primit aproape nici unul din fondurile PAC, care, la momentul acela, alcătuia 70 
la sută din bugetul UE. Rabatul este de numai circa 6 miliarde de euro pe an, dar 
este o chestiune simbolică, deoarece oferă Londrei despăgubiri pentru contribuţi-
ile sale la bloc – o despăgubire de care Germania cu siguranţă nu beneficiază;
Relaţia Germaniei cu Rusia –  este a treia viitoare problemă majoră, în cazul în 
care Berlinul, având grijă de problemele proprii, ar putea deveni o problemă pen-
tru vecinii săi, în special din Europa Centrală și de Est. Din punct de vedere isto-
ric, Germania a fost aliată cu Rusia în numeroase ocazii în detrimentul Europei 
Centrale. Un Berlin care are grijă de propriile interese rar luptă împotriva Rusiei 
de dragul securităţii Europei Centrale și de Est.
Acest lucru devine clar Europei Centrale și de Est, pentru că Germania salută 

renașterea Rusiei în regiune – în special în Ucraina și Georgia – cu indiferenţă. În 
plus, Berlinul își consolidează relaţiile energetice cu Rusia prin construirea pe sub 
Marea Baltică a gazoductului North Stream. Această conductă de gaze exclude Eu-
ropa Centrală și de Est de la acordul de energie Berlin-Moscova, ceea ce-i ușurează 
Germaniei situaţia de a ignora reclamaţiile viitoare ale vecinilor săi asupra acţiunilor 
Rusiei în regiune.
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Acest lucru poate fi cea mai gravă problemă dintre toate pentru Europa Cen-
trală și de Est, care consideră Rusia drept cea mai mare ameninţare asupra se-
curităţii, deoarece unul dintre principalele avantaje ale apartenenţei la UE a fost 
că aceasta oferă nu numai avantaje economice, ci, de asemenea, un sentiment de 
apartenenţă la "Vest". În multe privinţe, aceasta este altă faţă a monedei atunci când 
e vorba de statutul de membru al NATO, care leagă foștii sateliţi sovietici cu Europa 
de Vest într-o alianţă economică, de securitate și militară.

În cazul în care statele-membre din Europa Centrală și de Est încep să simtă că 
Germania nu este dispusă să facă un pas în direcţia provocărilor ce reies din renaș-
terea Rusiei în regiune, apartenenţa la blocul european va pierde orice pretenţie în 
promovarea intereselor lor de securitate sau militare, obligându-le să semneze un 
acord de securitate cu Statele Unite.

Concluzii:

Pentru statele post-sovietice, punctele de dependenţă faţă de Rusia, menţionate  –
mai sus, au dat statelor occidentale indicatori și semnale pentru a stabili în ce 
măsură o ţară este dependentă sau independentă, suverană în termeni reali sau 
cu suveranitate limitată;
Aceste evaluări și comportamentul fiecărei ţări faţă de instituţiile occidentale de- –
finesc gradul de deschidere și de integrare care vor fi oferite fiecăreia dintre ele 
– "abordarea geometriei variabile";
Monitorizarea și evaluarea continuă – : parametrii vor fi studiaţi în timp, cu actu-
alizări ale evoluţiei fiecărei ţări. Durabilitatea este o parte a evaluării și este cea 
care oferă decizia în consecinţă;
Contiguitatea geografică –  va juca un rol major. Fiecare ţară va fi evaluată în 
funcţie de propriile merite, dar fiecare politică se va adresa unui grup de ţări. 
Două ţări ar putea fi privilegiate de această abordare: Republica Moldova, în 
cazul în care modificările permit includerea în pachetul Balcanilor de Vest (dar 
sunt șanse limitate), și Ucraina, datorită importanţei sale strategice și pentru Oc-
cident, dar depinde de apetitul intern pentru reforme și independenţă.



REPUBLICA MOLDOVA: VIITORUL SECURITĂŢII NAŢIONALE  
ŞI ASPIRAŢIILE EUROPENE



REPUBLICA MOLDOVA – PERSPECTIVELE CONSOLIDĂRII  
SECURITĂŢII REGIONALE 

Oazu Nantoi 

Director de programe, Institutul de Politici Publice

Republica Moldova și-a proclamat independenţa la 27 august 1991, când perspectiva 
dispariţiei URSS a devenit una inevitabilă. Transformarea fostei republici unionale 
– RSS Moldovenească – într-un stat independent implica rezolvarea concomitentă a 
trei probleme majore:

edificarea structurilor unui stat de drept funcţional și democratic pe teritoriul  –
fostei RSS Moldovenești; 
transformarea unei părţi neînsemnate a fostului complex economic unional, am- –
plasat pe teritoriul fostei RSS Moldovenești, în economia naţională a noului stat, 
bazată pe principiile economiei de piaţă;
transformarea populaţiei (cetăţeni ai URSS) de pe teritoriul fostei RSS Moldove- –
nești în comunitatea de cetăţeni loiali și conștienţi ai noului stat independent. 
 În prezent (mijlocul anului 2010) se poate constata că nici una dintre aceste trei 

probleme nu este soluţionată. Procesul de transformare a fostei republici uniona-
le într-un stat independent a fost însoţit de confruntări politice, acte de violenţă și 
ingerinţe din exterior care au afectat grav procesul de edificare a statului Republica 
Moldova. În urma interferenţei mai multor factori negativi, atât externi, cât și in-
terni, se poate constata că proiectul politic de edificare a statului Republica Moldova 
în frontierele fostei RSS Moldovenești continuă să fie unul neîmplinit și contestat. În 
prezent Republica Moldova se confruntă cu un set de ameninţări la adresa securită-
ţii naţionale care, la rândul lor, provoacă riscuri evidente la nivel regional. Astfel de 
exemplu, războiul ruso-georgian din luna august 2008 a generat imediat întrebarea 
cu privire la posibilitatea repetării unui asemenea scenariu în Republica Moldova (în 
condiţiile prezenţei ilegale a trupelor Federaţiei Ruse pe teritoriul Republicii Moldo-
va și existenţei regimului anticonstituţional în raioanele de est ale Republicii Moldo-
va (Transnistria)). 

Existenţa conflictului transnistrean nu constituie o problemă doar pentru Repu-
blica Moldova. La 27 ianuarie 2010, pe teritoriul regiunii Odesa au fost arestaţi cinci 
ofiţeri din serviciile secrete ale Federaţiei Ruse care au încercat să obţină informaţii 
secrete de la un cetăţean al Ucrainei. Mai grav este că unii dintre acești ofiţeri se 
aflau oficial în scop de serviciu pe teritoriul regiunii transnistrene, de unde efectuau 
activităţi subversive la adresa Ucrainei. Ceea ce înseamnă că Federaţia Rusă profită 
de conflictul transnistrean nesoluţionat pentru a desfășura activităţi subversive, in-
clusiv împotriva Ucrainei.
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După colapsul URSS, Republica Moldova s-a dovedit a fi incapabilă să urmeze 
exemplul Ţărilor Baltice, care au reușit să evite scenarii de tipul celui realizat în Trans-
nistria, au aderat la NATO (2004) și UE. Republica Moldova, în schimb, a aderat în 
decembrie 1991 la CSI (cu menţiunea că nu participă la activităţi militare) și, prin 
adoptarea în 1994 a noii Constituţii, s-a proclamat stat neutru, pe al cărui teritoriu 
este interzisă staţionarea trupelor străine. În urma acestui comportament, Republica 
Moldova, în mare parte, a rămas singură în faţa întregului spectru de ameninţări la 
adresa securităţii naţionale și, respectiv, fără resurse de a contribui la consolidarea 
securităţii regionale. 

Impactul extinderii UE

Situaţia a început să se schimbe atunci când perspectiva aderării României la UE a de-
venit una sigură și UE a conștientizat faptul că în vecinătatea estică imediată se va afla 
Republica Moldova, care nu-și controlează circa 12% din teritoriul naţional și 452 km 
din frontiera moldo-ucraineană; pe teritoriul căreia sunt amplasate ilegal trupele Fe-
deraţiei Ruse și unităţile paramilitare ale regimului anticonstituţional din Transnistria, 
create, înzestrate cu armament și muniţii tot de Federaţia Rusă. Totodată, existenţa 
problemei conflictului transnistrean nu poate schimba faptul că Federaţia Rusă este un 
actor extrem de important pentru UE, NATO precum și pentru multe din ţările-mem-
bre ale acestor organizaţii internaţionale. Este suficient de menţionat importanţa Rusi-
ei în calitate de furnizor de gaze naturale, precum și importanţa posibilităţii tranzitării 
unor categorii de mărfuri prin teritoriul Rusiei pentru trupele NATO, aflate în Afga-
nistan. Oricum, se poate constata că în anul 2003 UE a renunţat la principiul neanunţat 
de neamestec în problema conflictului transnistrean. Astfel, la 27 februarie 2003, UE 
și SUA au introdus interdicţii de circulaţie pe teritoriul lor (travel ban) pentru un grup 
de reprezentanţi ai administraţiei de la Tiraspol. Acest pas a fost întreprins după ce ad-
ministraţia de la Kremlin a declarat că nu poate să-și onoreze angajamentele cu privire 
la evacuarea trupelor de pe teritoriul Republicii Moldova pentru că administraţia din 
Transnistria nu permite acest lucru. În anul 2004 a fost lansată European Neighbour-
hood Policy, al cărei scop a fost neadmiterea apariţiei noilor linii de divizare în Europa 
după valul de aderare a noilor membri în 2004. Drept urmare, în 2005 implicarea UE 
a devenit și mai activă. La începutul anului au fost semnate Planurile de Acţiuni UE-
Ucraina și UE-Republica Moldova. În ambele Planuri erau prevăzute acţiuni coordo-
nate în „triunghiul” Bruxelles-Kiev-Chișinău în ceea ce privește sporirea atenţiei faţă 
de situaţia de la frontiera moldo-ucraineană. La 3 martie 2006 a început să funcţioneze 
Misiunea Uniunii Europene de Asistenţă la Frontieră (EUBAM). Această acţiune, re-
alizată în afara formatului oficial de negocieri, a schimbat substanţial situaţia în jurul 
problemei transnistrene – agenţii economici din stânga Nistrului au fost nevoiţi să 
se înregistreze la Camera Înregistrării de Stat a Republicii Moldova și să-și efectueze 
operaţiunile de export în baza actelor eliberate de structurile respective ale Republicii 
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Moldova. Totodată, în afara Republicii Moldova aceștia se prezintă în calitate de agenţi 
economici ai Republicii Moldova. 

La 26-27 septembrie 2006, în Odesa au avut loc consultări în format „pentalateral”, 
în cadrul cărora s-a decis ca UE și SUA să obţină statutul de „observatori” în procesul 
de negocieri (formatul „5+2”). Acest format de negocieri nu a schimbat nimic în ceea 
ce privește calitatea procesului de negocieri, deoarece formatul „pentalateral” este, de 
fapt, o capcană pentru Republica Moldova, impusă de Federaţia Rusă prin semnarea la 
8 mai 1997 a Memorandumului cu privire la normalizarea relaţiilor dintre Republica 
Moldova și Transnistria. Acest format de negocieri pornește de la premisa greșită că 
fenomenul cunoscut sub denumirea de „conflict transnistrean” este un conflict intern, 
între populaţia de pe malul drept și cel stâng al râului Nistru. Respectiv, cetăţeanul rus 
Igor Smirnov, care este capul regimului autoritar instaurat în raioanele de est ale Repu-
blicii Moldova în urma agresiunii militare a Federaţiei Ruse din 1992, în cadrul forma-
tului „pentalateral” este „parte” în conflict. Pe când poziţia oficială a Rusiei prevede că 
soluţia politică a conflictului urmează să fie atinsă în exclusivitate în cadrul dialogului 
dintre administraţiile de la Chișinău și Tiraspol, în cadrul căruia ambele „părţi” sunt 
absolut egale în drepturi. În plus, reprezentanţii regimului de la Tiraspol în general 
refuză să recunoască formatul „5+2” în calitate de format de negocieri, numindu-l 
„consfătuire politică permanentă”. Această neconcordanţă între esenţa conflictului și 
formatul de negocieri reduce la zero orice perspectivă de atingere a vreunui progres în 
formatul „5+2”, ceea ce înseamnă că includerea UE în acest format steril al procesului 
de negocieri nu sporește rolul acesteia în soluţionarea conflictului. 

Din suprapunerea factorilor menţionaţi rezultă concluzia că UE își sporește trep-
tat implicarea în rezolvarea problemelor ce ţin de securitatea regională. Totuși, îna-
inte de a analiza noile oportunităţi apărute în urma lansării Eastern Partnership Ini-
tiative, se cere o evaluare a ameninţărilor la adresa securităţii naţionale a Republicii 
Moldova și confruntarea acestora cu oportunităţile oferite de politica UE.

Lista ameninţărilor la adresa securităţii naţionale a Republicii Moldova este una 
lungă – de la dependenţa excesivă de o singură piaţă de desfacere a mărfurilor pro-
duse în Republica Moldova până la securitatea energetică etc. Această stare de lu-
cruri se datorează unui șir de factori interni, precum și externi. 

Factorii interni

Republica Moldova este succesor de drept al RSS Moldovenești, republică unională 
creată la 2 august 1940 prin decizia Sovietului Suprem de la Moscova. Decizia de cre-
are a RSS Moldovenești a fost luată după ce URSS, la 28 iunie 1940, a preluat contro-
lul asupra Basarabiei, care, din 1918, s-a aflat în componenţa statului român. Timp 
de jumătate de secol (1940-1990) centrul unional a promovat o politică de consoli-
dare a controlului asupra teritoriului RSS Moldovenești. Acest scop a fost atins, în 
special, prin aplicarea următoarelor politici:
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exterminarea fizică a „elementelor sociale străine”, apărute pe teritoriul Basara- –
biei în timpul aflării ei în componenţa României (intelectuali, reprezentanţi ai 
clerului, funcţionari publici și activiști ai diferitelor partide „burgheze” etc.);
deportări repetate în intervalul dintre 1941 și 1949 și colectivizarea forţată a sec- –
torului agrar;
provocarea foametei artificiale din anii 1946-1947, în urmă căreia au murit cel  –
puţin 150 de mii de persoane;
nimicirea memoriei istorice, a culturii naţionale și rusificarea forţată a populaţiei  –
autohtone;
aducerea masivă a populaţiei din restul teritoriului URSS. –
Ca urmare a acestei politici, la momentul destrămării URSS, pe teritoriul RSS 

Moldovenești nu exista o voinţă dominantă de transformare a fostei republici unio-
nale într-un stat independent. În memoria colectivă a populaţiei nu exista preceden-
tul și tradiţia de statalitate, legată de teritoriul RSS Moldovenești. În schimb, opinia 
publică a fost polarizată de două opţiuni irealizabile. Prima – unirea cu România, 
după modelul anului 1918, cealaltă – păstrarea (cu orice preţ) a URSS. Această stare 
de spirit, îmbinată cu lipsa tradiţiilor de democraţie și cu o cultură politică extrem 
de scăzută, a afectat negativ procesul de transformare a RSS Moldovenești într-un 
stat independent. După colapsul URSS din august 1991, în Republica Moldova s-au 
desfășurat periodic alegeri parlamentare și prezidenţiale, care au fost considerate de 
observatorii străini drept libere și corecte. Rezultatele acestor alegeri au demonstrat 
însă că societatea moldovenească nu este în stare să aleagă niște guvernări cu un 
nivel de competenţă și voinţă politică adecvate ameninţărilor la adresa securităţii 
naţionale. Nici o guvernare, formată în urma acestor alegeri libere și corecte, nu a 
fost în stare să realizeze acţiuni concrete în sensul asigurării securităţii energetice a 
ţării, diversificării pieţelor de desfacere pentru mărfurile moldovenești. Și mai grav 
este că nici o guvernare nu a fost în stare să elaboreze o strategie naţională de reîntre-
gire a statului, inclusiv să obţină evacuarea necondiţionată a potenţialului militar al 
Federaţiei Ruse de pe teritoriul Republicii Moldova. Sondajele sociologice realizate 
pe parcursul mai multor ani demonstrează univoc că societatea moldovenească a 
devenit indiferentă faţă de prezenţa militară străină ilegală pe teritoriul Republicii 
Moldova și faţă de existenţa unui regim anticonstituţional în stânga Nistrului. Mai 
mult decât atât, în urma alegerilor, în Parlament ajung formaţiuni politice care se 
declară prorusești. Pe agenda electorală a acestor partide lipsesc cu desăvârșire ase-
menea teme cum ar fi evacuarea trupelor Federaţiei Ruse etc. Din această cauză nicio 
coaliţie de guvernare din Republica Moldova, în intervalul de timp dintre 1990 și 
2010, nu a avut o politică coerentă și consecventă în problemele ce ţin de securita-
tea naţională. De pe agenda publică lipsește problema datoriilor acumulate de către 
regimul din Transnistria pentru gazul rusesc consumat. Această datorie a depășit 
la mijlocul anului 2010 suma de 2,5 mlrd. dolari SUA, în situaţia în care Compania 
„GAZPROM” încearcă să revendice aceste sume fabuloase de la compania „MOL-
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DOVAGAZ” prin intermediul Curţii Internaţionale de Arbitraj de la Moscova. Prin 
urmare, această stare de lucruri constituie o ameninţare gravă la adresa securităţii 
naţionale a Republicii Moldova. Lipsa unei poziţii tranșante și consecvente din par-
tea guvernelor Republicii Moldova în raport cu această problemă poate fi explicată 
atât prin lipsa de voinţă politică, cât și prin fenomenul corupţiei.

Factorul extern

Procesul de edificare a statului Republica Moldova a fost afectat din start de politi-
ca promovată de centrul unional, care dorea, cu orice preţ, să păstreze Moldova în 
componenţa URSS. Anume în acest scop, după ce Parlamentul Republicii Moldova a 
adoptat la 23 iunie 1990 Declaraţia de suveranitate, a fost provocată apariţia pe teri-
toriul ei a încă două „republici în componenţa URSS”. La 19 august 1990, la Comrat 
(localitate în sudul Republicii Moldova) a fost proclamată „republica sovietică soci-
alistă găgăuză în componenţa URSS”, iar la 2 septembrie al aceluiași an, la Tiraspol 
– „republica moldovenească sovietică socialistă nistreană în componenţa URSS”. 

După dispariţia URSS, politica de șantaj al Republicii Moldova prin intermediul 
conflictului nesoluţionat din raioanele de est ale ţării a fost preluată de Federaţia 
Rusă. La 2 aprilie 1992, Președintele Rusiei Boris Elţin a semnat Decretul nr.320, 
prin care unităţile militare ale fostei Armate a 14-a, amplasate în stânga Nistrului, 
au fost trecute în subordonarea Rusiei. Federaţia Rusă a contribuit decisiv la crearea 
„armatei transnistrene”, delegând în acest scop cadre de ofiţeri și înzestrând-o cu ar-
mament și muniţii. Graţie acestui suport din partea Rusiei, regimul anticonstituţio-
nal a reușit prin violenţă să distrugă fragilele structuri de stat ale Republicii Moldova 
în stânga Nistrului. În 1992, Federaţia Rusă a comis un act de agresiune militară îm-
potriva Republicii Moldova, asigurând supravieţuirea regimului anticonstituţional 
din stânga Nistrului.

În prezent, „republica moldovenească nistreană” („rmn”) există numai graţie su-
portului politic, militar și economic din partea Rusiei. Pe parcursul anilor, capitalul 
public și cel privat din Rusia a privatizat ilegal obiectivele economice strategice din 
stânga Nistrului; sistemul bancar local are ieșire în exterior prin intermediul siste-
mului bancar din Rusia; datoria Transnistriei pentru gazul consumat a depășit 2,5 
mlrd. dolari SUA etc. Și principalul – Federaţia Rusă nu recunoaște suveranitatea și 
integritatea teritorială a Republicii Moldova, menţinând prezenţa ilegală a trupelor 
și depozitelor de muniţii pe teritoriul acesteia (în Transnistria).

Republica Moldova – UE – noile oportunităţi

În urma alegerilor parlamentare anticipate din 29 iulie 2009, a devenit posibilă for-
marea coaliţiei de guvernare „Alianţa pentru Integrarea Europeană”, constituită din 
patru formaţiuni politice (53 de mandate de deputat din 101). Această coaliţie a fost 
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în stare să aleagă conducerea Parlamentului și să formeze Guvernul. Totodată, activi-
tatea AIE a fost afectată de faptul că au eșuat tentativele de alegere a șefului statului, 
ceea ce înseamnă că în 2010 vor avea loc alegeri anticipate repetate. Crearea acestei 
coaliţii a schimbat totuși radical relaţiile dintre Republica Moldova și UE. Schim-
barea guvernării de la Chișinău a avut avut loc în scurt timp după lansarea, la 7 
mai 2009, la Praga, a Parteneriatului Estic. După formarea Guvernului, a început un 
dialog foarte intens și deschis pe proiecte concrete între structurile UE și Republica 
Moldova. Această intensificare a procesului de reforme interne în baza standardelor 
UE a deschis perspectiva pentru consolidarea statului de drept democratic. Pentru 
prima dată a apărut o perspectivă reală de obţinere a liberalizării regimului de vize 
pentru cetăţenii Republicii Moldova. Important este că, în cazul în care acest re-
gim va începe să funcţioneze, va spori brusc prestigiul cetăţeniei Republicii Moldova 
pentru locuitorii din stânga Nistrului și Republica Moldova va obţine un avantaj 
psihologic puternic în raport cu regimul autoritar din regiunea transnistreană.

În urma dialogului deschis dintre Republica Moldova și UE, problema conflic-
tului transnistrean a fost inclusă pe agenda dialogului UE – Rusia și UE – Ucraina. 
Deși acest dialog nu promite soluţii rapide (Federaţia Rusă își menţine poziţia dură), 
Republica Moldova a obţinut posibilităţi principial noi pentru a-și consolida poziţii-
le în raport cu regimul anticonstituţional din stânga Nistrului. UE, în parteneriat cu 
Guvernul Republicii Moldova, promovează politica de consolidare a încrederii și de 
restabilire a relaţiilor dintre populaţia de pe ambele maluri ale Nistrului, în pofida 
rezistenţei opuse de regimul de la Tiraspol.

La 18 decembrie 2009, Republica Moldova a fost acceptată în calitate de stat con-
tractant la Tratatul Comunităţii Energetice. Acest pas deschide pentru Republica 
Moldova perspectiva de integrare în piaţa regională energetică și de asigurare, pe 
această cale, a securităţii energetice.

Prin urmare, se poate constata că parteneriatul UE – Republica Moldova a creat 
premise pentru consolidarea Republicii Moldova în calitate de stat de drept demo-
cratic, a cărui existenţă nu va fi pusă la îndoială nici în interior, dar nici în exterior. 
UE a devenit un actor important în ceea ce privește perspectiva evacuării potenţialu-
lui militar rus de pe teritoriul Republicii Moldova și restabilirii integrităţii teritoriale. 
Eficienţa acestei politici va depinde inclusiv de intensitatea dialogului UE – Ucraina. 
Analiza politicii Parteneriatului Estic demonstrează că parametrul decisiv care de-
termină eficienţa lui este nivelul de democraţie și voinţa politică a statelor incluse 
în acest program, ceea ce înseamnă că numai de cetăţenii Republicii Moldova va 
depinde evoluţia ulterioară a proiectului de statalitate a Republicii Moldova. Cert 
este că numai perspectiva, fie și îndepărtată, de integrare europeană este una care 
consolidează și mobilizează societatea moldovenească. Iar proiectul de statalitate a 
Republicii Moldova poate fi încununat de succes numai prin implementarea consec-
ventă a standardelor și valorilor europene. 
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După căderea regimului sovietic a început procesul de adoptare a diferitelor reforme 
în domeniul securităţii, dar într-un ritm lent. Este evident că primii pași au fost fă-
cuţi în scopul dezmembrării fostelor organe ale serviciilor de securitate în mai mul-
te agenţii, ulterior a fost implementată legislaţia corespunzătoare, pentru a asigura 
controlul societăţii civile asupra organelor securităţii statului [1, p. 219]. Schimbările 
legislative adoptate au fost promiţătoare, dar modificările cele mai importante au 
fost practic neglijate. În comparaţie cu legislaţia ţărilor CSI, cadrul legal al Republi-
cii Moldova este unul dintre cele mai avansate, fiind racordat la valorile europene. 
Organele securităţii statului existente în Republica Moldova sunt caracterizate prin-
tr-un nivel înalt de fragmentare, care reprezintă o necesitate în scopul distrugerii 
fostelor servicii de securitate după căderea Uniunii Sovietice. 

Drept consecinţă, în prezent sistemul organelor securităţii statului își dublează 
unele activităţi și încurajează rivalitatea pentru influenţă și resurse între diverse agen-
ţii, rezultatul fiind o comunicare, cooperare, colaborare și coordonare ineeficiente 
între ele [2, p. 227; 3, p. 13]. Revenind la istoricul organelor KGB din anii 1990, aces-
tea, de fapt, nu s-au dezmembrat, ci s-au reorganizat. Pe timpul regimului sovietic, 
serviciile de securitate reprezentau un singur organ, care includea, pe lângă funcţiile 
sale coercitive, de anchetă, izolator și detenţie, Serviciul Grăniceri, Serviciul Protec-
ţie și Pază ș.a., servicii pentru acordarea priorităţilor organelor securităţii statului 
în funcţia lor de bază – cea informativă, pentru racordarea la cerinţele comunităţii 
internaţionale. Un serviciu de informaţii nu poate avea drept de detenţie, activităţi 
represive, ci doar funcţia informativă, cu drept de informare a instanţelor abilitate ce 
deţin puterea de decizie. Reorganizările au avut loc mai târziu. Efectivul mai multor 
organe și instituţii publice a fost afectat, motiv din care multe persoane cu o pregătire 
profesională înaltă au trecut în rezervă. La acel moment, s-a resimţit o criză acută de 
cadre profesioniste, care continuă și în prezent. Pregătirea noului contingent necesită 
instruire specială și experienţă, care se obţin într-o perioadă îndelungată, pentru că 
procesul de atragere și pregătire a unui specialist calificat durează în timp. Formarea 
profesională este condiţionată de existenţa școlilor speciale. 

În această ordine de idei, o importanţă semnificativă o are concepţia securităţii 
naţionale. Actualmente, noua concepţie a securităţii naţionale nu a fost adoptată, vec-
torul principal în elaborarea politicii de asigurare a securităţii statului constituindu-l 
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concepţia aprobată la 5 mai 1995 de Parlamentul Republicii Moldova. De asemenea, 
în data de 8 mai 2008, Parlamentul Republicii Moldova a votat în primă lectură pro-
iectul unei noi concepţii a securităţii naţionale [4]. Principiul de bază al acestei con-
cepţii este statutul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova, prevedere care 
accentuează că Republica Moldova nu este parte și nici nu va intra în blocuri militare, 
nu va participa la acţiuni militare și nu va admite prezenţa pe teritoriul său a unor tru-
pe militare și armamente străine. De asemenea, concepţia prevede foarte clar obiec-
tivele securităţii naţionale a Republicii Moldova, și anume: asigurarea și apărarea in-
dependenţei, suveranităţii, integrităţii teritoriale, ordinii constituţionale, dezvoltarea 
democratică, securitatea internă și consolidarea statalităţii Republicii Moldova.

Proiectul noii Concepţii a Securităţii Naţionale a Republicii Moldova a fost ela-
borat de Comisia instituită prin decretul Președintelui Republicii Moldova nr. 374-IV 
din 22 decembrie 2005 și constituie un document politic care reflectă evaluarea gene-
rală a mediului de securitate pe plan naţional și internaţional în care operează Repu-
blica Moldova, definește obiectivul politicii statului și liniile directorii în domeniul se-
curităţii naţionale, valorile și principiile general-umane ce urmează a fi promovate și 
protejate de stat și reconfirmă ireversibilitatea cursului de integrare europeană a ţării. 
Imperativul adoptării unei noi Concepţii este generat de schimbările dinamice care 
au apărut pe plan naţional, regional și internaţional în domeniul securităţii statului 
și care au determinat epuizarea efectelor juridice ale Concepţiei Securităţii Naţionale 
aprobate prin Hotărârea Parlamentului nr. 445-XIII din 15 mai 1995. În pofida ca-
racterului său echilibrat din punct de vedere juridic, Concepţia din 1995, pe fundalul 
noilor riscuri și provocări la adresa securităţii, inclusiv al terorismului internaţional, 
nu mai putea asigura aplicarea eficientă a unui șir de prevederi constituţionale. 

Prin urmare, a apărut necesitatea elaborării unei noi concepţii, care pornește de 
la caracterul multidimensional al securităţii naţionale, interesele naţionale ale Repu-
blicii Moldova, obiectivele politicii externe și de securitate ale statului, complexitatea 
riscurilor, ameninţărilor și pericolelor la adresa securităţii naţionale, plasarea persoa-
nelor-cetăţenilor și a drepturilor omului în centrul obiectivelor de asigurare a secu-
rităţii naţionale, instituirea și lansarea capacităţilor de planificare strategică în dome-
niul securităţii naţionale, dezvoltarea componentei civile a sectorului de securitate, 
consolidarea controlului civil asupra forţelor armate și instituţiilor de forţă, precum 
și perfecţionarea capacităţilor operaţionale ale forţelor armate și instituţiilor de for-
ţă. Proiectul corespunde rigorilor internaţionale și stabilește clar statutul de neutra-
litate constituţională a Republicii Moldova. La elaborarea documentului a fost luată 
în calcul experienţa mai multor state (Ţările Baltice, Ungaria, Georgia, Polonia, Ma-
cedonia, Bulgaria, Cehia), concepţiile și viziunile conceptuale de securitate ale unor 
state neutre (Finlanda, Austria, Suedia), precum și studiile unor centre de cercetări 
specializate din Marea Britanie, SUA, Canada. Totodată, se poate menţiona că această 
Conceptie este superioară celei precedente și are drept obiective securitatea umană și 
individuală, societatea, cetăţenii, adică securitatea societală, nu numai a statului, cum 
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era stipulat în concepţia anterioară. Din cuprinsul Concepţiei lipsesc componente și 
mecanisme de protejare a sectorului resurselor sau a protejării factorului uman.

Cert este faptul că această Concepţie lansează un mesaj politic așteptat de la Re-
publica Moldova de către Uniunea Europeană și partenerii occidentali și consfin-
ţește ireversibilitatea cursului de transformare a ţării noastre într-un stat de drept, 
democratic, european. Adoptarea noii Concepţii constituie, totodată, un obiectiv 
prevăzut de Planul Individual de Acţiuni al Parteneriatului Republica Moldova – 
NATO (obiectiv 2.1.1, implicit 1.1.3 și 1.5.1), ce are drept scop perfecţionarea bazei 
politico-juridice a sistemului de securitate naţională și apărare a Republicii Moldova, 
necesară pentru realizarea reformelor corespunzătoare a acestui sector [5].

Potrivit art. 13 din Legea cu privire la organele securităţii statului, sistemul or-
ganelor securităţii statului este format din Serviciul de Informaţii și Securitate, Ser-
viciul de Protecţie și Pază de Stat, Serviciul Grăniceri și Serviciul Vamal, care își 
desfășoară activitatea în conformitate cu legile respective. Pe lângă organele enun-
ţate, în Republica Moldova există și alte instituţii care, conform legilor speciale, au 
atribuţii la subiectul în cauză, și anume: Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor 
Interne, Departamentul instituţiilor penitenciare al Ministerului Justiţiei, Ministerul 
Tehnologiilor Informaţionale și Comunicaţiilor, Serviciul Protecţiei Civile și Situaţi-
ilor Exepţionale, Procuratura Generală, CCCEC ș.a.

 Astfel, prezenţa unui ansamblu larg de autorităţi cu atribuţii de asigurare a secu-
rităţii naţionale impune necesitatea coordonării activităţii acestora în scopul preve-
nirii și contracarării eventualelor pericole de ordin intern și extern. 

Cooperarea internaţională este privită în proiectul Concepţiei ca un instrument 
de asigurare și consolidare a securităţii naţionale a Republicii Moldova, iar stabili-
tatea, predictibilitatea și continuitatea poziţiilor fundamentale ale politicii externe 
moldovenești – ca niste precondiţii, care ar permite Republicii Moldova să devină un 
stat european democratic cu o economie avansată și cu un nivel înalt de securitate. 
După adoptarea în două lecturi a acestui document, Republica Moldova va elabora 
și aproba strategia securităţii naţionale.

Totodată, este necesar să menţionăm că una dintre lacunele acestui act constă în 
descrierea prea lejeră a ameninţărilor privind securitatea naţională: agresiunea di-
rectă; conflictele locale sau regionale; importul și comercializarea ilicită a armamen-
tului, elementele cu pericol sporit de contaminare radiologică, chimică sau bacterio-
logică; deteriorarea potenţialului economic, terorismul, crima organizată, traficul de 
droguri, migraţia ilegală etc. 

În acest context, trebuie să specificăm încă o problemă aflată în vizorul organelor 
legislative ale Republicii Moldova: implementarea legislaţiei antiteroriste în confor-
mitate cu standardele internaţionale. Din această poziţie, este important să asociem 
terorismul, în cadrul legislaţiei Republicii Moldova, cu un număr de crime împotriva 
securităţii internaţionale, cu toate consecinţele legale ce reies de aici, incluzând nefo-
losirea termenului de prescripţie, care este important în condiţiile în care terorismul 
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și-a însușit un caracter internaţional, iar numărul victimelor atacurilor teroriste este 
atât de mare. Și acest lucru este deosebit de important pentru zilele noastre, atunci 
când aflăm în spatele terorismului agresiunea militară a unor ţări împotriva altora, 
voalând subiecţii reali ai acestui fel de agresiune. În asemenea cazuri, acuzaţiile cad 
asupra organizaţiilor obștești de natură religioasă sau cu alt caracter extremist, deși 
liderii acestor organizaţii sunt pregătiţi de serviciile de informaţii ale diferitor ţări 
și sunt controlaţi de ele [6]. Este important să se facă o diferenţiere între terorismul 
real și quasi-terorism, în spatele căruia găsim alte crime, mai periculoase, împotriva 
umanităţii a lumii întregi. 

Lupta cu terorismul, care include prevenirea ca direcţie principală, trebuie să fie 
începută într-o fază timpurie, iar situaţiile teroriste menţionate în legislaţie trebuie 
revizuite într-un timp și spaţiu mai larg decât situaţiile particulare de minare, explo-
zii ale clădirilor și construcţiilor, luarea de ostatici etc. Din acest punct de vedere, 
o importanţă majoră o are expertiza criminologică a proiectelor social-economice 
transformaţionale și a diferitelor acte normative. Acest lucru ne-ar putea ajuta să 
evităm apariţia cazurilor de terorism. 

În asemenea situaţii, o importanţă deosebită are cooperarea internaţională, la 
baza căreia trebuie să stea elaborarea unor documente și întreprinderea unor acţi-
uni specifice de către specialiști cu un nivel înalt de professionalism [7, p. 373-385]. 
Problema combaterii terorismului în vederea respectării drepturilor omului și, în 
special, a dreptului la viaţă este, astăzi, una dintre cele mai stringente. În caz de te-
rorism, toţi indivizii au dreptul la viaţă: teroriștii și victimele lor, precum și partici-
panţii la operaţiunea antiteroristă. Trebuie să limităm drepturile și interesele legale 
ale teroriștilor în scopul asigurării drepturilor și intereselor legale ale victimelor lor. 
Articolul 3 din Legea cu privire la combaterea terorismului prevede că operaţiunea 
antiteroristă este orientată spre asigurarea apărării drepturilor omului și spre mini-
malizarea pierderii de vieţi umane [8].

Luând în considerare situaţia socială și politică din Republica Moldova, precum 
și schimbările globale, putem vorbi, cu siguranţă, despre o ameninţare clară a te-
rorismului și despre o evoluţie a sa. Procesele care au loc în lume demonstrează că 
există o intensificare și o creștere a relaţiilor și a fuziunilor de organizaţii teroriste 
și grupări ale crimei organizate. Este mai evidentă existenţa planurilor, scopurilor și 
metodelor de acţiuni comune teroriștilor în așa domenii ca traficul de arme, comer-
ţul cu muniţii și explozive, comerţul cu droguri, migraţia ilegală și spălarea de bani.

Fără crearea unei baze legale efective și eficiente în lupta împotriva terorismului 
organizat și a crimei organizate, în general, nu există nicio posibilitate de a asigura 
stabilitatea și ireversibilitatea rezultatului. Împreună cu această Rezoluţie specială a 
Guvernului Republicii Moldova, a fost stabilită ordinea efectuării reabilitării sociale 
a oamenilor care au avut de suferit în urma actelor teroriste [9].

 Merită a fi menţionat faptul că viitorul serviciilor de informaţii nu ţine de aspec-
tul tehnologic în sine. În prezent totul depinde de cunoștinţe și de procesul în care 
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noi planificăm, organizăm, manevrăm și ne instruim în scopul de a produce valoarea 
informaţională efectivă și analitică pentru procesul naţional de decizie. 

 Una dintre priorităţile majore ale organelor legislative din Republica Moldova o 
constituie ajustarea legislaţiei antiteroriste la standardele internaţionale.

Un nou stat democratic, în care se evidenţiază rolul reformelor serviciilor de 
informaţii, ar fi unul în care lipsește conștientizarea și aplicarea democraţiei; este 
limitat timpul pentru instituirea unor instituţii democratice mature; lipsesc resur-
sele financiare și umane necesare pentru efectuarea reformelor; se implementează 
politici în scopuri multiple în cadrul reformelor de securitate (democratizarea și 
combaterea noilor ameninţări teroriste) și există un obiectiv dublu de a obţine și a 
menţine nivelul de eficienţă și democratizare a serviciilor de securitate; și, în sfârșit, 
“spălarea” ofiţerilor de securitate care au fost implicaţi în acţiunile fostului regim, 
ceea ce creează probleme personale [10, p. 4]. 

Marea provocare pentru viitorul Moldovei o reprezintă crearea unei mentalităţi 
corespunzătoare actorilor politici și sociali care vor contribui la urgentarea proce-
sului de implementare a unei culturi politice cu adevărat democratice. Acest fapt va 
permite efectuarea unei reforme reale în sectorul de securitate, în conformitate cu 
normele și principiile Uniunii Europene [11]. Greșelile făcute în faza iniţială a refor-
melor democratice au scăzut capacităţile instituţiilor de aplicare a legii, precum și de 
reglementare de stat și monitorizare, în acest fel provocând diminuarea rolului statu-
lui și scăderea eficienţei acestuia în soluţionarea problemelor de securitate. Sporirea 
transparenţei, împreună cu cele mai bune practici ale ţărilor cu tradiţii democratice 
de lungă durată, poate contribui cu adevărat la democratizarea acestui sector [12]. 

Scopul serviciilor de informaţii este anihilarea și privarea grupărilor teroriste 
internaţionale de surse de finanţare. Actele teroriste pot fi săvârșite numai cu sume 
importante de bani, de aceea obiectivul de descoperire, identificare și anihilare a 
filierelor de finanţare a terorismului este de o importanţă majoră.

În prezent, sistemul organelor securităţii Republicii Moldova poate cu greu con-
stitui o comunitate de securitate în adevăratul sens al conceptului descris de brita-
nicul Zara Steiner: “o colaborare armonioasă între agenţii și controlul guvernului”, 
care tind spre “eradicarea dușmăniei (între diverse servicii de informaţii) și stabilirea 
unor relaţii prietenoase și productive” [13, p. 21-26]. Oricare ar fi nivelul de coope-
rare atins, el are loc în mod orizontal.

Problemele ulterioare ar putea fi cauzate de particularităţile instituţionale și cul-
turale. De exemplu, are loc procesul de suprapunere între organele de aplicare a legii 
și serviciile de informaţii (“Regulile de colectare a informaţiei de securitate nu tre-
buie confundate cu cele aplicate în procesul de colectare a informaţiei în scopuri de 
aplicare a legii”) [14]. În timp ce activitatea serviciilor de informaţii se axează în mod 
special pe prevenire, organele de aplicare a legii au drept scop reacţia. Mandatul lor 
este mai dificil din cauza unei dileme contextuale și mai mari – cea între libertate și 
securitate. 
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Totodată, partea bună a lucrurilor este că securitatea naţională este asigurată nu 
doar prin eforturile Serviciului de Informaţie și Securitate. Există o contribuţie co-
mună a tuturor structurilor și instituţiilor de forţă în acest sens, după cum s-a men-
ţionat anterior. Acest obiectiv poate fi și este realizat doar în cadrul unui mecanism 
echilibrat de conlucrare între toate instituţiile și structurile de stat. Astfel, SIS este 
în stare să riposteze în faţa riscurilor și ameninţărilor parvenite în adresa statului 
Republica Moldova. În acest scop SIS a reușit să asigure o conlucrare eficientă cu co-
legii de la Ministerul Afacerilor Interne, CCCEC, Procuratura Generală, Ministerul 
Apărării, astfel încât să fie capabil să reacţioneze prompt și neîntirziat în caz de ne-
cesitate. În regim de lucru se desfășoară deseori sedinţe comune la diferite niveluri, 
se elaborează și se implementează planuri comune de acţiuni în diferite domenii, se 
realizează operaţiuni comune. Ca rezultat al acestora sporește eficacitatea activităţii 
organelor securităţii  statului. Unele operaţiuni ale SIS de ultimă oră sunt elaborate 
și implementate în comun cu aceste organe [15].

Luînd în considerare faptul că mass-media și cercurile academice implicate în 
studierea reformelor din domeniul serviciilor de informaţii sunt într-un număr limi-
tat, atutorităţile ce expertizează legile în domeniu sunt și mai puţine. 

Insuficienţa cercetărilor în domeniul prevenirii și combaterii terorismului de-
notă o experienţă săracă în domeniu și, în consecinţă, deficienţe de identificare și 
implementare a soluţiilor adecvate în cazuri concrete. Această situaţie impune inten-
sificarea cercetărilor practico-știinţifice în domeniu, fiind utilizată experienţa avan-
sată a specialiștilor din domeniu pentru crearea bazei tehnico-știinţifice în vederea 
prevenirii și combaterii actelor de terorism. 

 După cum am menţionat, în Republica Moldova există mai multe autorităţi pu-
blice cu atribuţii în domeniul asigurării securităţii naţionale, fiecare dintre ele dispu-
nând de competenţe și o structură strict stabilite prin legislaţia în vigoare. O inter-
acţiune mai eficientă în acest domeniu ar contribui considerabil la soluţionarea pro-
blemelor de importanţă majoră pentru securitatea naţională. Ineficient se realizează 
schimbul de informaţii dintre structurile abilitate în domeniul asigurării securităţii 
naţionale la nivel naţional, regional și internaţional. Problema persistă nu doar în 
Republica Moldova, ci și în alte state, unde atribuţiile privind asigurarea securităţii 
naţionale revine unui șir de ministere, instituţii, departamente. Astfel, dispersarea 
cadrelor responsabile de asigurarea securităţii naţionale conduce la utilizarea lor ex-
trem de iraţională, fapt ce influenţează negativ calitatea activităţii desfășurate. Elabo-
rarea actelor legislative cu concursul reprezentanţilor organelor securităţii statului în 
conlucrare cu instituţiile centrale de specialitate constituie, probabil, una dintre cele 
mai importante forme de conlucrare, deoarece prin intermediul acestor acţiuni se 
realizează sarcinile puterii executive în două sau mai multe ramuri ale administraţiei 
publice. Conexiunea pe orizontală își găsește reflectare în unele măsuri organizatori-
ce întreprinse de către organele securităţii de stat, de comun acord cu reprezentanţii 
organelor centrale de specialitate [16]. 
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Organele securităţii statului din Republica Moldova au dreptul legal de a coopera 
la nivel internaţional. Acest aspect este foarte relevant, deoarece,  în optica aspiraţii-
lor europene și euro-atlantice de viitor ale Moldovei, el creează un stimul puternic în 
procesul de ajustare a organelor securităţii statului moldovenesc la valorile și norme-
le democratice nelipsite în cadrul Uniunii Europene și Comunităţii Euro-Atlantice. 

În contextul acţiunilor întreprinse privind integrarea europeană, conducerea SIS a 
efectuat un șir de vizite de lucru la Bruxelles, unde au avut loc întrevederi cu cadre de 
conducere de la Directoratul de Securitate al Comisiei Europene și Oficiul de Securitate 
al Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene și s-au realizat primele con-
tacte oficiale cu structurile de securitate ale Comunităţii Europene. SIS participă la reuni-
unile anuale multilaterale ale șefilor serviciilor de informaţii externe ale unor ţări vecine. 
În cadrul acestor reuniuni sunt discutate probleme ce ţin de cooperarea, conlucrarea și 
necesitatea progresului în domeniul securităţii europene, regionale și naţionale. 

Cooperarea dintre SIS și serviciile de informaţii din statele Uniunii Europene 
urmărește adoptarea și aplicarea de măsuri de tip activ, anticipativ, menite să impul-
sioneze și să eficientizeze acţiunile de contracarare a terorismului naţional și inter-
naţional, să descurajeze proliferarea armelor de distrugere în masă, să aplaneze alte 
riscuri care ameninţă securitatea naţională și comunitară [17].

 Cooperarea dintre structurile militare, organele parlamentare, structurile de 
drept și serviciile de informaţii are o importanţă primordială în procesul aplicării 
măsurilor concludente de contracarare a terorismului. Serviciile străine de informa-
ţii deseori sunt surse de informaţii importante, care pot fi folosite pentru contraca-
rarea ameninţării terorismului în interiorul ţării.

Spre deosebire de majoritatea ţărilor-membre ale UE, Rusia și ţările Asiei Cen-
trale abordează terorismul internaţional ca pe o ameninţare la adresa securitatăţii 
naţionale. Atât în cadrul Organizaţiei Tratatului de Securitate Colectivă (care a fost 
semnat la Bishkek la 11 octombrie 2000), cât și al Organizaţiei de cooperare din 
Shanghai (Tașkent, 2001) au fost create centre antiteroriste. În regiunea dată până 
în prezent își desfășoară activitatea grupări teroriste susţinute activ de Al-Qaeda. 
Pornind de la cele susţinute mai sus, aceste state trebuie să dezvolte noi tipuri de co-
operare la nivel intern, regional și internaţional, în vederea soluţionării problemelor 
legate de ameninţările terorismului transnaţional din regiune.

Extinderea Uniunii Europene spre est ridică multe întrebări în faţa ţărilor care 
își exprimă intenţia sau dorinţa de a fi incluse în viitor în această structură; de ase-
menea ele determină Uniunea Europeană să-și concentreze atenţia asupra lipsei de 
democraţie în Belorus sau asupra unor democraţii eșuate, cum ar fi cazul Republicii 
Moldova sau al Ucrainei. Este indiscutabil faptul că o conducere slabă a statului sau 
lipsa democraţiei poate fi sursă de terorism. O altă sursa a terorismului este politica 
internă și externă slabă atât a ţărilor mici, cât și a celor mari. Ne aflăm în perioada 
în care terorismul internaţional a ajuns la un așa nivel, încât este în stare să dirijeze 
politica mai multor state sau chiar să dizolve guverne.



169Republica Moldova: viitorul securităţii naţionale și aspiraţiile europene

În virtutea numărului mare de particularităţi ce caracterizează orice democraţie 
în contextul său unic, în prezent nu există o soluţie universală pentru a ţine sub con-
trol procesul de securitate. Totuși, unele trăsături sunt considerate esenţiale în orice 
discuţie privind reformele de securitate în cadrul unei democraţii. Putem folosi un 
stil dialectic pentru a discuta despre balanţa dintre astfel de valori ca libertate vs. 
securitate, transparenţă vs. tăinuire, centralizare vs. fragmentarea comunităţii de se-
curitate și controlul legislativ vs. controlul executiv asupra securităţii [10].

În acest context, aspectul securităţii naţionale ia în considerare, în primul rând, 
asigurarea implementării standardelor democratice internaţionale. Merită să men-
ţionăm că viitorul existenţei serviciilor de informaţii nu ţine de tehnologie în sine. 
Actualmente este vorba despre cunoștinţe, despre cum avem de gând să organizăm, 
să administrăm și să ne instruim în ceea ce privește procesul eficient de informare și 
de analiză la nivel naţional și despre cum se va derula procesul de luare a deciziilor. 
Acest lucru necesită o abordare calitativ nouă din partea elitei politice. Comunitatea 
strategică de inteligenţă trebuie, astfel, să primească autoritate și autonomie pentru 
a-și efectua liber responsabilităţile pentru care sunt create impedimente artificiale, 
impuse de normele birocratice. 

Războiul împotriva terorismului va fi un conflict de lungă durată, în care nu sunt 
marcate liniile frontului și în care practicanţii terorismului au pierdut intenţionat di-
ferenţa dintre combatanţi și necombatanţi. Terorismul este mai mult decât o bombă 
sau o armă, el este o luptă care folosește ca teatru arena politică, este un razboi de idei 
și ideologii. Combaterea terorismului cere fermitate, curaj, imaginaţie și abilitate.

Pornind de la cele afirmate, putem trage concluzia că sarcinile prioritare ale soci-
etăţii noastre în lupta ei contra terorismului trebuie să fie următoarele: 

Politica standardelor duble conduce la “efectul bume ran gului”. Este timpul să 1. 
răspundem la întrebarea “QUO VADIS”?
Lupta împotriva terorismului internaţional este imposibilă în lipsa unei societăţi 2. 
democratice caracterizate prin respectarea drepturilor omului și a valorilor uma-
ne acceptate pretutindeni.
Crearea unor forţe internaţionale specializate eficiente, a unei baze in for maţionale 3. 
și a canalelor de comunicare în scopul prevenirii amenin ţărilor teroriste.
Accelerarea elaborării unui sistem unic de legislaţie antiteroristă, sporirea eficien-4. 
ţei sistemului de cooperare a organelor legislative și de investigaţie, inclusiv inter-
acţiunea în timpul elaborării și implementării operaţiunilor speciale concrete.
Implementarea unui sistem de analiză comună a pericolelor pentru securitate în 5. 
cadrul terorismului în mai multe state și regiuni.
Dezvoltarea unei solidarităţi mutuale bazate pe legături interdepartamentale in-6. 
ternaţionale puternice, care ar constitui cel mai mare beneficiu obţinut din coo-
perarea regională pentru securitatea internaţională.
Anticiparea și prevenirea conflictelor constituie scopul strategic al politicii exter-7. 
ne și al securităţii generale a Uniunii Europene [7].
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PLANUL INDIVIDUAL DE ACŢIUNI AL PARTENERIATULUI (IPAP): 
OPORTUNITĂŢI PENTRU A SPORI SECURITATEA NAŢIONALĂ

Grigore Butucea

Locotenent-colonel, Şeful Secţiei de planificare a aparării, 
Departmentul politici de aparăre şi planificare,  

Ministerul Apărării al Republicii Moldova

Este un privilegiu pentru mine să mă adresez către această adunare selectă pentru a 
discuta IPAP ca pe o oportunitate de a spori securitatea naţională.

Aș începe prin a susţine că IPAP reprezintă un instrument important care ajută 
beneficiarii să-și construiască valori la ei acasă. În același timp, este un canal real 
de comunicare între NATO și Guvernul Republicii Moldova. Această oportunitate 
poate fi folosită pentru a face cunoscute lumii aspectele de securitate ale Republicii 
Moldova. Apartenenţa la IPAP dovedește încă o data identitatea proeuropeană de se-
curitate, prin urmare, contribuie la dezvoltarea, pe piaţa internă, a unui cadru viabil 
de securitate. Toate acestea pot fi găsite în Conceptul Naţional de Securitate al Repu-
blicii Moldova din anul 2008. Mai mult decât atât, IPAP a fost inclus în Programul 
Executiv 2009-2013 pentru a deveni furnizor de securitate prin participarea activă la 
Programul European pentru Securitate și Apărare.

În acest context, nu pot să nu evidenţiez situaţia care a existat înainte de IPAP. 
Astfel, a existat o percepţie veche care evidenţia Ministerul Apărării ca autoritate 
supremă în problemele apărării. Cooperarea cu NATO se realiza la un nivel inferior, 
cuprinzând ca element principal interoperabilitatea tactică. Programul de Parteneri-
at Individual și Programul de Evaluare și Revizuire nu erau suficiente pentru a crea 
programe și reforme durabile în domeniul apărării. De asemenea, se resimţea lipsa 
de interes al comunităţii de apărare de a merge înainte.

Dar situaţia s-a schimbat și Republica Moldova și-a dat seama că nu mai poate 
să stea deoparte, luând în considerare noile provocări apărute. Mai mult decât atât, 
paradigma de securitate și contextul social al lumii au fost marcate de relaţii de coo-
perare și interschimbabilitate. Prin urmare, doar ca parte a unui tot întreg Republica 
Moldova poate face faţă propriilor probleme de securitate. Scopul final este de a 
atinge un nivel înalt de încredere între parteneri.

În continuare, vom explica de ce IPAP este văzut ca o oportunitate. În primul 
rând, acesta ajută la menţinerea Republicii Moldova în cadrul orbitei unei comu-
nităţi democratice. În al doilea rând, prin dezvoltarea conexiunilor sale, Republica 
Moldova a obţinut ajutorul necesar de la partenerii săi, în special privind dezvoltarea 
documentelor strategice. În al treilea rând, IPAP a jucat un rol important în schim-
barea mentalităţii vechi în rândul comunităţii de apărare. În al patrulea rând, a fost 
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extins cercul de examinare a problemelor de apărare, ajungându-se dincolo de limi-
tarea la Ministerul Apărării și, nu în ultimul rând, au fost intensificate negocierile 
bilaterale.

Pentru a demonstra că IPAP este o oportunitate, vom menţiona unele abordări 
practice ale sale, în special programele de instruire și cele educaţionale sau progra-
mele de recrutare și management al angajaţilor. Acestea au ajutat Republica Moldova 
să înţeleagă care sunt cerinţele necesare pentru crearea și menţinerea unui mecanism 
democratic de control asupra forţelor armate.

Acest lucru a fost realizat prin extinderea cercului de jucători-cheie implicaţi în 
problemele de securitate, prin intensificarea dialogului cu societatea civilă și prin 
atragerea tinerilor în discutarea provocărilor de securitate și apărare.

Acum, să vedem de ce IPAP este un mecanism de încredere. Vom începe prin a 
menţiona abordările ciclice care permit revizuirea obiectivelor și eficientizarea aces-
tora pentru obţinerea unui echilibru între cerinţele de securitate și resursele dispo-
nibile. Apoi vom face propuneri și recomandări pentru îmbunătăţirea maximă și 
parcurgerea unei căi corecte pentru obţinerea unui sistem puternic de securitate. Pe 
lângă acestea, se desfășoară consultări multilaterale la nivel de NAC sau PASP, unde 
poate fi împartășită experienţa proprie.

Vom folosi un exemplu practic din zona de planificare a apărării, pentru a ilustra 
cum funcţioneaza sistemul. Cel puţin pentru moment, trebuie să luăm în considera-
re o listă largă de situaţii neprevăzute și să găsim soluţiile optime care pot fi aplicate 
în Republica Moldova. Pentru aceasta, este necesară efectuarea unei analize, precum 
și inventarierea posibilităţilor actuale ale structurilor de apărare. Deci, vom efectua 
analiza acestor capacităţi și vom elabora strategii care să fie cele mai potrivite pentru 
a face faţă provocărilor. În același timp, trebuie să găsim un echilibru optim între 
resursele și posibilităţi reale. În final, sistemul trebuie să ne ofere soluţii previzibile 
care să contribuie la ridicarea problemei date în rândul politicienilor. 

În concluzie, dorim să reiterăm faptul că IPAP reprezintă o oportunitate unică 
pentru modernizarea sistemului de securitate naţională, în virtutea provenienţei sale 
dintr-o conjunctură politică democratică. Datorită extinderii sale, asistenţa oferită 
poate fi concepută pentru a face faţă nevoilor specifice ale unui partener. Este în-
tr-adevăr un mecanism de lucru care permite măsurarea progreselor și adaptarea 
programelor. În cazul în care toate obiectivele sale vor fi atinse, atunci viitorul eu-
ropean al Republicii Moldova este inevitabil. În cele din urmă, aceasta este coloana 
vertebrală a viitoarelor eforturi de cooperare pentru a dezvolta sistemul de securitate 
naţională NATO-Moldova.
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Căderea zidului de la Berlin a marcat începutul sfârșitului epocii Războiului Rece, 
perioadă care a indus o experienţă nu tocmai fericită pentru Europa de Est în par-
ticular și pentru întreaga Umanitate în general, iar evenimentul, desigur, va avea 
o importanţă simbolică deosebită pentru întreaga istorie germană și universală. 
Problema ce urmează a fi abordată se referă la promovarea unei politici corecte de 
gestionare a moștenirii trecutului sovietic și interpretării prezente a evenimentelor 
trecute, iar importanţa unei astfel de discuţii este subliniată și de polemica prezentă 
în unele societăţi cu privire la moștenirea trecutului totalitar comunist și atitudinea 
obiectivă faţă de această problemă. 

De ce este atât de importantă istoria pentru societăţile postcomuniste sau de ce 
ar trebui aceasta să fie importantă? Istoria fiecărei naţiuni este o parte componentă 
a moștenirii naţionale. Anume istoria oferă lecţii care sunt cruciale pentru formarea 
culturii politice, dar, totodată, aceasta oferă și lecţiile necesare pentru reproducerea 
laturilor negative ale istoriei naţionale. Cunoașterea profundă a istoriei, înţelegerea 
optimă a perioadelor ce reprezintă „petele negre” ale istoriei naţionale din perspec-
tiva valorilor liberal-democratice sunt extrem de importante. Anume istoria joacă 
rolul cardinal în formarea identităţii naţionale, legitimarea regimului politic și stabi-
lirea valorilor fundamentale ale societăţii. Pe timpul regimului comunist cercetările 
istorice au fost limitate atât de abordarea metodologică (marxist-leninistă), cât și 
de formulările oficiale ale chestiunilor știinţifice și verificarea rezultatelor acestor 
cercetări (strategia cincinalelor și cenzura instituită asupra rezultatelor cercetărilor 
știinţifice). În acest sens, mai mulţi experţi consideră că o primă sarcină a istoricilor 
din ţările postcomuniste, imediat după prăbușirea regimurilor comuniste, a fost de 
a cerceta și de a analiza profund fenomenul comunismului. Totodată, în literatura 
de specialitate se atrage atenţia asupra faptului că este necesară o abordare inter-
disciplinară a moștenirii trecutului comunist, cu participarea experţilor din diferite 
domenii. 

Misiunea unei politici corecte a memoriei faţă de trecutul comunist nu constă ni-
cidecum în răzbunarea faţă de anumite persoane implicate în acest fenomen. Obiec-
tivul principal al unei asemenea politici ar consta în a trage o linie clară și sigură 
între moștenirea totalitar comunistă și iniţierea unei noi etape de dezvoltare a socie-
tăţii, linie care ar urma să inducă o nouă eră a legitimităţii și moralităţii clasei politice 
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și care ar permite crearea unui consens naţional cu privire la viitorul ţării și esenţa 
interesului naţional. În acest sens, cea mai largă procedură pe care au cunoscut-o 
societăţile postcomuniste pentru a ajunge la o astfel de legitimitate și pentru a trasa o 
astfel de linie simbolică între trecutul comunist abuziv și noua societate a constituit-o 
procedura de lustraţie sau decomunizare, care este inerentă dezvoltării democratice 
și survenirii stării de normalitate în cadrul societăţilor postcomuniste. Într-un astfel 
de context, întrebările referitoare la esenţa procedurii lustraţiei, rolul acesteia pentru 
garantarea normalităţii și succesului tranziţiei spre democraţie sunt cardinale pentru 
o politică corectă de gestionare a consecinţelor fostului sistem sovietic. 

Astfel, în opinia unor autori, lustraţia ar consta în „excluderea unor indivizi din 
viaţa politică a societăţii sau chiar tragerea acestora la răspunderea juridică pentru 
ilegalităţile comise în timpul fostului regim totalitar”. Un alt autor, N. Letki, consideră 
ca lustraţia poate fi privintă ca o procedură de „screening” a persoanelor în vederea 
identificării poziţiei publice și gradului de implicare a acestora în cadrul regimului 
comunist [1, p. 529-552]. În acest sens, N. Letki consideră lustraţia ca o procedură 
imanent necesară pentru tranziţia de succes spre democraţie, a cărei ignorare este 
pasibilă de a conduce spre eșecul tranziţiei. De asemenea, este necesar să subliniem 
că autoarea utilizează termenul de lustrare într-un sens absolut identic cu termenul 
de decomunizare, proceduri sau procese fără de care nu poate avea loc schimbarea 
situaţiei de fapt în aceste societăţi. Totodată, adoptarea legilor cu privire la lustraţie a 
constituit practica cea mai răspândită de desfășurare a decomunizării și de inducere 
a normalităţii în societăţile postcomuniste. 

Deși importanţa unei proceduri precum lustraţia a fost recunoscută pentru a ga-
ranta evitarea unor posibile probleme aferente procesului tranziţiei spre democraţie, 
totuși această procedură nu este străină unor divirgenţe care ar putea afecta raţio-
nalitatea ei. Pentru majoritatea ţărilor est-europene, lustraţia a fost considerată ca o 
procedură prin care s-a tins spre crearea condiţiilor de trecere mai facilă la o formă 
democratică, stabilă a societăţii, o procedură de instituire a unei legitimităţi ineren-
te regimului politic democratic. Majoritatea autorilor care au analizat problemele 
corelate lustraţiei au subliniat că „principalul obiectiv al acestei proceduri constă în 
a demonstra discontinuitatea, schimbarea paradigmei practicilor guvernamentale. 
Însă implementarea unei asemenea proceduri nu ne scutește, desigur, de unele bari-
ere în calea realizării sale” [2]. În acest sens, una dintre primele probleme care ţine de 
aplicarea legii lustraţiei se referă la implementarea ei și la aplicarea retroactivă a legii, 
prin aceasta încălcându-se un principiu destul de răspândit în practica statului de 
drept precum neretroactivitatea legii. În experienţa ţărilor ex-comuniste s-a consti-
tuit o regulă generală că în momentul în care au fost comise cele mai multe ilegalităţi 
sau acţiuni incriminate de către legile lustraţiei, acele fapte nu contraveneau legii. 
În acest sens, întrebarea care a interesat major mediul de experţi care au discutat 
procedurile lustraţiei s-a referit la problema legilor în retroacţiune și riscurile unui 
asemenea fapt. 
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O altă dificultate ce ţine de aplicarea procedurii lustraţiei se referă la probitatea 
și demonstrarea legăturii de cauzalitate între acţiunea comisă și urmările criminale 
grave care au survenit. Regula evidenţierii legăturii dintre acţiune și ilegalitatea in-
criminată este un aspect deosebit de important al dreptului contemporan, regula ge-
neral aplicată fiind actore non probante reuse absolvitur [2]. Totuși, sub acest aspect, 
în ţările europene ex-comuniste există situaţii când incriminarea a fost deosebit de 
complicată din lipsă de probe, iar practica distrugerii arhivelor fostelor servicii de 
securitate a constituit o experienţă cunoscută pe larg în spaţiul ex-sovietic. 

Tranziţia spre democraţie constituie o etapă de dezvoltare a societăţilor în care, 
pe lângă profundele transformări sistemice, pot fi evidenţiate și tradiţionalele jocuri 
ce ţin de lupta pentru putere între diferitele grupări politice. Într-un astfel de context, 
există foarte mari șanse ca procedurile de lustraţie, care au menirea de a conduce la 
sporirea legitimităţii politice a elitelor și la facilitarea promovării reformelor, să fie 
utilizate ca arme de luptă împotriva oponenţilor politici, fapt care, la sigur, va com-
plica profund procesul de promovare a reformelor. Mai mult, experienţa unui șir de 
ţări din Europa Centrală și de Est constituie exemple clare a unor astfel de evoluţii, 
ceea ce ne face să subliniem faptul că lustraţia nu are menirea de a fi o simplă armă 
politică, obiectivul procedurii vizate fiind cu mult mai larg și mai important. În acest 
sens, practica juridică a Consiliului Europei și recomandările făcute în decursul ani-
lor nouăzeci au atras atenţia asupra faptului că aplicarea unei astfel de proceduri nu 
trebuie nicidecum să conducă la încălcarea altor drepturi prevăzute în actele adop-
tate de această organizaţie.

O problemă nu mai puţin importantă, aferentă aplicării lustraţiei, se referă la 
barierele organizaţionale și procedurale ale acesteia. În acest sens, principalul aspect 
al lustraţiei se rezumă la problema celor care efectuează lustrarea, subliniindu-se 
necesitatea, în condiţiile unei societăţi profund marcate de comunism, lustrării lus-
tratorilor: acesta fiind răspunsul la întrebarea privind controlul asupra celor care 
realizează procedura de lustrare. 

Aplicarea procedurilor de lustraţie se bazează pe conștientizarea a faptului că 
comunismul ca ideologie, regim politic și epocă a dezvoltării unei părţi a umanităţii 
a marcat o perioadă profund turbulentă, a indus profunde și negative consecinţe 
sociale și politice pentru societăţile care au cunoscut fenomenul vizat. Atitudinea 
societăţilor faţă de fenomenul comunismului sovietic a fost diferită și s-a manifestat 
cu intensitate diferită de la un caz la altul. Totuși, în toate cazurile condamnarea co-
munismului și a crimelor sale a constituit un mod de legitimare a noilor democraţii. 
Formal, toate statele ex-comuniste au condamnat regimurile și trecutul totalitar, însă 
politica reală urmărită de către acestea variază de la caz la caz, fapt determinat de 
un extins complex cauzal, care cuprinde atât factori obiectivi, cât și, în mare parte, 
subiectivi. 

În pofida micilor diferenţe pe care le-au cunoscut regimurile comuniste în dife-
rite ţări, acestea s-au evidenţiat printr-o sumă de trăsături comune, care constituie 
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matricea regimurilor comuniste, trăsături care nu sunt deloc benefice nici unei ţări. 
În acest sens, printre cele mai întâlnite trăsături specifice ale regimurilor comuniste 
pot fi evidenţiate: partidul de masă unic, ideologia comunistă totalitară, concentra-
rea puterii în mâinile unei singure persoane sau a unui grup de persoane, inexistenţa 
sepărării puterilor în stat, absenţa statului de drept și cea mai întâlnită trăsătură, 
indiferent de ţară, încălcarea flagrantă a drepturilor și libertăţilor fundamentale ale 
omului. 

Pe lângă multitudinea atrocităţilor comise de regimurile comuniste, precum na-
ţionalizarea totală a economiilor și bunurilor, dezinformarea masivă și manipularea 
socială, controlul represiv în toate sferele sociale, cea mai elocventă formă de expri-
mare a caracterului odios al regimurilor comuniste o constituie numărul de victime 
ale acestora. Datele statistice oferite de Consiliul Europei în cadrul unui raport pre-
zentat în Adunarea Parlamentară ne permit să înţelegem  imensitatea atrocităţilor 
comuniste. Astfel, numărul victimelor regimurilor comuniste raportate pe ţări se 
prezintă astfel: URSS – 20 milioane; China – 65 milioane; Vietnam – 1 milion; Core-
ea de Nord – 2 milioane; Cambogia – 2 milioane; Europa de Est – 1 milion; America 
Latină – 150 mii; Africa – 1,7 milioane; Afganistan – 1,5 milioane [3] etc. Printre 
cele mai răspândite crime incluse în raport pot fi menţionate execuţiile individuale 
și colective, moartea în lagărele de concentrare, victimele deportărilor și victimele 
foametei organizate, dar și altele. 

În literatura de specialitate mai mulţi autori cunoscuţi au oferit explicaţii asupra 
motivelor și modului în care noile democraţii au abordat problema trecutului lor. O 
primă încercare de a trata problema la nivel știinţific îi revine lui Huntington, care a 
pretins să reiasă din experienţa altor regiuni, în special a revoluţiilor est-europene, 
încercând să găsească legătura dintre politică și modul de ieșire din regimurile nede-
mocratice, mai ales rolul elitelor de moment. Potrivit acestuia, dacă liderii regimului 
nondemocratic au fost demiși, atunci în aceste societăţi ar trebui să existe o dorinţă 
clară pentru pedeapsă/răzbunare. Dacă fosta elită a renunţat pașnic la putere sau a 
lansat reformele ce au ajuns dincolo de intenţiile iniţiale, în aceste cazuri persecuţia 
ar trebui să eșueze. În plus, în opinia autorului, din toate exemplele ţărilor Europei 
de Est, numai în Germania și în România a fost urmărită cu adevărat justiţia tran-
ziţională, în timp ce în restul statelor s-ar duce mai degrabă o politică a iertării și a 
uitării [4]. 

Un alt autor, John Moran, scria mai târziu că „în cazul în care un regim nu a per-
mis cetăţenilor să-și exprime nemulţumirea sau să emigreze, atunci ar fi trebuit să 
ne așteptăm după survenirea schimbărilor la o presiune mult mai importantă pentru 
iniţierea unor procese împotriva foștilor lideri autoritari. Și din contra, în cazul în 
care o ţară a permis cetăţenilor săi unele domenii pentru autoorganizare, protest sau 
evadare, atunci ar trebui să existe o dorinţă semnificativ mai mică pentru răzbunare” 
[4]. Din aceste considerente, Moran consideră că, reieșind din faptul că ţările est-eu-
ropene au avut politici diferite faţă de astfel de aspecte precum posibilitatea evadării, 
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toleranţa sau lejeritatea faţă de propria societate și capacitate de autoorganizare a 
acesteia, atunci ar trebui să ne așteptăm la politici și grade de intensitate diferite a 
acestora faţă de trecutul totalitar. 

Totuși politica trecutului nu este unicul factor capabil să influenţeze evoluţia po-
liticilor de lustrare. Astfel, în opinia lui Welsh, „există și un șir de factori ai «politicii 
prezentului» capabili să conducă la implementarea unei astfel de politici” [5, p. 419]. 
Pe lângă rezultatele pe care le-au obţinut fostele partide comuniste la primele alegeri 
și refuzul de a promova anumite reforme, autoarea mai menţionează că procedurile 
de lustraţie pot fi influenţate și de interesele și luptele politice care au loc după pră-
bușirea regimurilor comuniste, ceea ce va afecta, fără îndoială, eficacitatea justiţiei 
tranziţionale. 

În Europa de Est preocupările privind arhivele secrete, rolul oficialilor comuniști 
în derularea atrocităţilor și rolul agenţilor secreţi și colaboratorilor serviciilor secrete 
sau al oricăror alte persoane care au fost implicate în afacerile dubioase și criminale 
ale epocii comuniste au avut apărut destul de devreme. Adevărata ieșire a regiunii din 
comunism și primii săi pași spre democratizare au fost marcaţi de urât revoltătoarele 
dezbateri publice privind necesitatea de a descoperi adevărul despre regimul comu-
nist, rolul partidelor comuniste și serviciilor secrete obediente acestora, de a reda 
dreptatea victimelor și familiilor supravieţuitoare ale acestora, pentru a cunoaște, 
pe cât este posibil, și a asigura drepturile omului în trecut abuzate. În timp ce aceste 
probleme au fost văzute în egală măsură ca importante la Praga, Sofia, Budapesta și 
Varșovia, calea de urmata fost  totuși diferită. Astfel, experienţa ţărilor est-europene 
întotdeauna a fost specifică, iar cazul distrugerii regimurilor comuniste și gestionării 
politicii faţă de trecut a continuat această tradiţie. 

Tabelul 1. Lustrarea în Europa de Est (1989-2006)

Ţara Anul adoptării Măsurile întreprinse
Albania Primăvara, 1995 Legea privind genocidul și crimele împotriva 

umanităţii comise în timpul regimului comunist 
din motive politice, religioase, ideologice
Persoanele care au avut legături cu regimul comu-
nist (membrii ai birourilor politice şi comitetelor 
centrale, ministerelor, membrii sovietelor supreme, 
Curţii Supreme a Preşedinţilor, agenţii şi colabora-
torii Sigurimi) nu pot deţine funcţii elegibile în par-
lament, guvern, mass-media

Ianuarie, 1998 Legea privind veri�carea caracterului moral al 
o�cialilor și altor persoane conectate cu apărarea 
democraţiei statului (Legea privind lustrarea)
Oficialii publici trebuie să fie „curăţaţi” de către o 
Comisie specială de verificare înainte de a începe ale-
gerile sau înainte de a fi numiţi în funcţii eligibile
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Bulgaria 1992 Legea privind introducerea temporară a cerinţelor 
suplimentare pentru membrii instituţiilor execu-
tive ale organizaţiilor știinţi�ce și Înaltei Comisii 
de Atestare (Panel law)
Monitorizarea liderilor organizaţiilor ştiinţifice pen-
tru legăturile trecute cu elita Partidului Comunist

1997 Legea privind administraţia publică
Interzicerea membrilor nomenclaturii comuniste de 
a deţine funcţii înalte în serviciile civile pentru o 
perioadă de cinci ani

Germania 
(Est)

August, 1990 Tratatul de Uni�care a Germaniei
Anchetare pentru colaborarea trecută cu STASI

Ungaria Martie, 1994 Actul XXIII privind veri�carea deţinătorilor unor 
importante funcţii, deţinătorilor unor înalte func-
ţii în companiile publice și formatorilor de opinie 
publică
Verificarea privind activitatea ca agenţi ai Divizi-
unii III / I
Categoriile verificate: membrii parlamentului şi 
guvernului; preşedintele şi vicepreşedintele Băncii 
Naţionale, ambasadorii; comandanţii de armată; 
preşedintele şi vicepreşedintele, editorul Radio-
Hungarian, Televiziunii Ungare, Serviciului de Ştiri 
Ungare; şefii poliţiei; persoanele cu funcţii de răs-
pundere în domeniul învăţământului; judecătorii, 
managerii băncilor şi companiilor publice etc. 

Polonia Martie, 1997 Legea lustraţiei 
Verificarea pentru colaborarea trecută cu Serviciul 
de Sevuritate a oficialilor publici curenţi şi candida-
turilor pentru aceste funcţii. Cei care au colaborat 
sunt obligaţi să renunţe la posturile ocupate

Martie, 2006 Supravegherea pentru colaborarea cu Serviciu-
lui de Securitate e tuturor persoanelor care deţin 
funcţii publice. 

România 1999 Legea 187/1999 privind accesul la propriul dosar 
și implicarea în activitatea Securităţii Politice
Verificarea pentru implicarea trecută în cadrul Se-
curităţii. Publicarea numelui celor care au fost im-
plicaţi în activitatea securităţii politice. Persoanele 
nu pierd totuşi funcţiile lor publice
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Slovacia 1991 Legea lustraţiei nr. 451/1991 nu a fost niciodată pe 
deplin aplicată. 
În 2001 au fost efectuate totuşi verificări ca urmare 
a procesului de aderare la UE

Slovenia Actul Serviciului Judiciar
Judecătorii care au fost implicaţi în derularea cri-
melor comuniste sau încălcarea drepturilor omului 
nu mai pot fi realeşi în funcţie 

Sursă: Lavinia Stan, The Politics of Memory in Post-Communist Europe: A Comparative 
Analysis // http://www.celat.ulaval.ca/histoire.memoire/b2006/Stan.pdf

Tabelul 2. Agenţiile Justiţiei Tranziţionale Independente în Europa de Est
Albania Nu a fost creat
Bulgaria Comisia pentru Deschiderea Documentelor și Stabilirea A�lierii cu 

Departamentul Informaţiei și Securităţii Statului, creată în 2001
Cehia O�ciul pentru Documentare și Investigare a Crimelor Comunismului 

în Republica Cehă, creată în 1995
Germania 
de Est, 1992

Comisarii Federali pentru Dosarele Serviciului Securităţii de Stat în 
fosta RDG

Ungaria O�ciul Istoriei, creat în 2001
Polonia Institutul Memoriei Naţionale, creat în 1998
România Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii, creat în 2000
Slovacia Institutul Memoriei Naţionale, creat în 2003
Slovenia Nu a fost creat

Sursă: Lavinia Stan, The Politics of Memory in Post-Communist Europe: A Comparative 
Analysis // http://www.celat.ulaval.ca/histoire.memoire/b2006/Stan.pdf

Deși majoritatea statelor est-europene au realizat proceduri de lustraţie, totuși 
rezultatele atinse au fost diferite, acest fapt fiind datorat unui șir de factori. Astfel, în 
cazul fostei RDG aplicarea procedurii de lustrare s-a realizat aproximativ în 250 000 
de cazuri, de regulă cei vizaţi fiind funcţionari ai sectorului de stat, iar incriminările 
referindu-se nu numai la legătura și colaborarea cu STASI, dar și la motive precum 
„incompetenţa tehnică”. În Republica Cehă au avut loc aproximativ 15 000 de cazuri 
de lustrare pozitivă. În cazul Ungariei, lustrarea a fost aplicată pentru aproximativ 
600 de funcţionari, iar în Lituania acţiunea a rezultat cu suspendarea din funcţie a 
aproximativ 80 de importanţi funcţionari ai statului. Cazul Bulgariei, deși mai mo-
dest, a exemplificat totuși 25 de persoane care, din varii motive, au fost suspendate 
din funcţie. În Albania procedura lustrării a fost aplicată pentru aproximativ 200 de 
candidaţi la alegerile parlamentare, iar Polonia a cunoscut un proces de aplicare a 
acesteia în aproximativ 20 000 de cazuri, constituind un alt exemplu al procedurii 
extensive a lustrării. Desigur, este foarte complicat de a aborda chestiunea eficienţei 
și eficacităţii acestor proceduri, dar în toate cazurile societăţile și statul au considerat 
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că este necesar de parcurs o procedură a decomunizării în baza celei de lustrare. De 
asemenea, trebuie menţionat că aplicarea procedurilor de lustrare în Europa de Est a 
rezultat din luarea în considerare a experienţei proceselor justiţiei tranziţionale din 
perioada imediat postbelică din ţările Europei Occidentale, cum a fost cazul Repu-
blicii Federative Germane, Franţei, Italiei etc. 

Măsurile pe care le-au întreprins statele la nivel naţional nu au fost unicele între-
prinse în vederea gestionării unei politici corecte faţă de trecutul totalitar comunist. 
Mai mult chiar, unii autori consideră că este absolut necesară elaborarea unei politici 
internaţionale la acest subiect, această afirmaţie generând aprinse polemici la nivel 
internaţional. Ororile regimurilor comuniste, deși au fost condamnate de către ma-
joritatea ţărilor, nu au cunoscut totuși un proces de condamnare internaţională prin 
care să fie posibilă invocarea Tribunalului Penal Internaţional și atragerea la răspun-
dere a persoanelor care au fost implicate direct în organizarea crimelor împotriva 
umanităţii. O astfel de lacună a fost determinată de o multitudine de factori, o mare 
parte dintre ei rezultând din „strategia uitării”, interpretată ca fiind capabilă de a 
conduce la atingerea unui consens între diferitele părţi ale societăţii. Totuși, din mai 
multe considerente, o astfel de politică bazată pe grabnica uitare a atrocităţilor comu-
niste a demonstrat ineficienţă și a presupus chiar unele riscuri, uitându-se de afirma-
ţiile unor experţi în sovietologie, potrivit cărora „comunismul nu trebuie dat uitării 
din simplul considerent că acesta presupune riscul permanent al revenirii, în special 
în perioadele de criză profundă a societăţilor”. În acest context, condamnarea comu-
nismului s-a impus ca o necesitate pe arena internaţională, necesitate care a deranjat 
unele forţe politice importante ale continentului european, acest fapt demonstrând 
convingător actualitatea problemei vizate și necesitatea unei monitorizări continue a 
situaţiei pentru a nu permite revanșa forţelor nedemocrate și antiumane. 

Un prim pas în definirea unei politici de condamnare a crimelor comunismului 
l-a constituit adoptarea, la 21 noiembrie 1990, a Cartei de la Paris pentru o nouă 
Europă, de către șefii de state ale CSCE, care au plecat de la constatarea că „epoca 
confruntărilor și a diviziunii în Europa este depășită și Continentul nostru trebuie 
să se elibereze de moștenirea trecutului, cetăţenii având ocazia și în Est să-și înde-
plinească speranţele și așteptările nutrite timp de decenii legate de instaurarea unei 
democraţii fondate pe drepturile omului și libertăţile fundamentale, să trăiască în 
siguranţă și prosperitate, posibilă numai prin libertate economică și justiţie socială” 
[6]. În acest sens, este de menţionat că Carta de la Paris nu urmărește incriminarea 
ororilor comunismului, ci este orientată mai degrabă spre instituirea unui nou înce-
put, idee care străbate ca un fir roșu practic întreg documentul. Aceastăt atitudine 
rezervată faţă de necesitatea condamnării ororilor comunismului a fost determinată 
și de prezenţa încă a defunctei URSS, care practic a și impus o atitudine excesiv 
de moderată faţă de reevaluarea trecutului comunist. Această atitudine expectativă, 
care persistă, constituie un simptom ce va marca profund atitudinea societăţilor faţă 
de trecutul comunist. 
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Un document mai consistent, adoptat la nivel internaţional, care a pretins adop-
tarea unei atitudini mai corecte și clare faţă de „moștenirea trecutului” prin analiza 
acestuia, îl reprezintă Rezoluţia APCE nr. 1096 din 1996. Această rezoluţie a fost pre-
cedată de o Recomandare către Consiliul de Miniștri ai CE prin care se atenţiona că 
unele ţări au adoptat legislaţii de incriminare a comunismului nu tocmai compatibile 
cu practica Consiliului Europei, recomandându-se supravegherea și corectarea situ-
aţiei. Rezoluţia din 1996 va constitui totuși o încercare relativ timidă de denunţare 
a moștenirii trecutului criminal și nedemocratic. Începând cu o menţiune privind 
caracterul complex al subiectului privind moștenirea trecutului regimurilor comu-
niste, aceasta incriminează militarizarea spaţiului public, centralizarea și birocraţia 
excesivă, monopolul ideologic, acestora fiindu-le opuse necesitatea continuării re-
formelor în vedrea promovării unei democraţii reale. Totuși autorii rezoluţiei nu au 
evitat să atenţioneze asupra riscurilor eșecului tranziţiei, determinate și de gestiona-
rea incorectă a moștenirii trecutului, pericole ce ar presupune instalarea oligarhiei în 
locul democraţiei, instaurarea crizel de statalitate, sporirea corupţiei și criminalităţii 
în locul statului de drept și drepturilor omului etc. Însă cel mai mare risc pe care 
l-ar presupune eșecul tranziţiei ar fi deturnarea sensului căderii comunismului prin 
revenirea la modelele totalitare. În acest sens, Rezoluţia recomandă un „atent echi-
libru între reparaţia morală și justiţia imparţială, fără urmă de răzbunare” [7]. Prin 
urmare, recomandarea principală a rezoluţiei o constituie „necesitatea unei justiţii, 
imparţiale și fără de răzbunare”, acest fapt semnificând, totodată, că justiţia tranziţi-
onală este oricum recomandată. 

La un deceniu de la rezoluţia din 1996, Consiliul Europei a reluat tematica ce 
ţine de necesitatea condamnării trecutului criminal totalitar al regimurilor comu-
niste. Conţinând o enunţare exhausivă a crimelor comunismului, definind principa-
lele motivaţii ale crimelor regimurilor comuniste și enumerând o mare parte dintre 
crimele comise de regimurile comuniste, Rezoluţia nr. 1481 din 2006, adoptată de 
Consiliului Europei, formulează concluzia că aceste abateri grave de la limitele nor-
malului constituie rezultatul unor politici clar gestionate și organizate în decursul 
anilor. De asemenea, rezoluţia menţionează expres că ideologia comunistă, oriunde 
ar fi fost ea implementată, „fie în Europa, fie în oricare altă parte, întotdeauna a re-
zultat în teroare în masă, crime și violări extinse ale drepturilor omului”. Totodată, 
Rezoluţia stabilește că statele contemporane trebuie să iniţieze un profund proces de 
recunoaștere, pentru persoanele care mai sunt în viaţă și pentru membrii familiilor 
acestora, a statutului de victime, cu toate consecinţele ce reies din acesta. Și chiar 
dacă Rezoluţia recunoaște că gradul de violare a drepturilor omului a variat de la 
caz la caz, totuși  Adunarea Parlamentară condamnă orice manifestare de violare 
în masă a drepturilor omului și face apel la partidele și forţele comuniste din ţările-
membre ale Consiliului Europei să ia act de aceste crime și să se distanţeze de trecu-
tul regimurilor totalitare comuniste, condamnându-le fără ambiguitate. 
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Chiar dacă au constituit un pas important în politica comunităţii internaţiona-
le de condamnare a ororilor comunismului, rezoluţiile APCE au cunoscut și unele 
critici, principalele fiind rezultatul unor învinuiri de relativitate. Astfel, Radu Preda 
consideră că Rezoluţia din 2006 a APCE conţine ambiguităţi, căci, deși prevede o 
„condamnare exhausivă a crimelor regimurilor totalitar comuniste, totuși nu are ac-
ceeași atitudine de condamnare exhausivă a ideologiei comuniste care a constituit 
forţa motrice și fundamentul atrocităţilor regimurilor comuniste, constituind toto-
dată și forme de manifestare elocventă a extremismului și o îndreptăţire a terorii în 
politică” [8]. 

Pornind de la cele menţionate mai sus, nu putem decât să fim de acord cu acea 
maximă preluată cu deosebit tact în Legea Republicii Cehe ce reglementează proce-
dura lustraţiei și anume „cei care nu își cunosc istoria sunt condamnaţi să o repete”. 
Sau tocmai o astfel de lecţie ne-au oferit unele ţări ex-comuniste care, din lipsa unei 
politici corecte faţă de trecutul comunist, au revenit la practica elogierii regimurilor 
autoritare, dând uitării acele valori și idealuri pe care le afirmaseră la începutul ani-
lor nouăzeci, odată cu obţinerea independenţei. Inexistenţa unei gestionări corecte 
a moștenirii totalitare comuniste induce riscuri sporite pentru procesele de demo-
cratizare, iar acest fapt necesită o implicare mult mai activă a societăţii civile, care 
trebuie să vegheze eficacitatea tranziţiei democratice. 
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Introducere

Reforma sectorului de securitate (RSS) constă în a face instituţiile care au obligaţia 
să protejeze societatea mai responsabile în faţa cetăţenilor și comunităţilor și mai 
sensibile la nevoile lor de securitate, în același timp asigurându-se că acestea rămân 
eficiente în asigurarea securităţii.

Unul dintre obiectivele principale ale RSS este de a realiza și a menţine o bună 
guvernare. Un element-cheie al bunei guvernări în sectorul de securitate este con-
trolul democratic și civil al instituţiilor de securitate naţională. Acesta va asigura 
ca resursele publice să fie cheltuite în mod eficient pentru a face faţă ameninţărilor 
și riscurilor de securitate. Provocarea constă în faptul de a asigura că securitatea nu 
este pentru cetăţenii unei naţiuni democratice o povară mai mare decât ar trebui să 
fie. Controlul democratic și civil presupune măsuri legislative și executive ce constau 
în a implica direct cetăţenii și reprezentanţii acestora în formularea și supravegherea 
politicilor de securitate, precum și dezvoltarea și aplicarea acestora.

Succesul RSS se bazează foarte mult pe cooperarea dintre participanţii guverna-
mentali și cei nonguvernamentali. Un ingredient-cheie pentru succes este abilitatea 
de a găsi susţinători și de a convinge publicul că normele și politicile implicate de 
RSS sunt competente și concludente. Aceasta presupune o implicare a ONG-urilor 
și publicului larg în procesele de consultare și de luare a deciziilor. Pentru a satisfa-
ce această cerinţă, informaţia despre instituţiile din sectorul de securitate, despre 
politicile și practicile de securitate ar trebui să fie puse la dispoziţia publicului larg, 
menţinând în același timp confidenţialitatea informaţiei clasificate. Buna guvernare 
a sectorului de securitate depinde de menţinerea unei transparenţe maxime în 
limitele păstrării integrităţii intereselor legitime de securitate naţională.

Combaterea terorismului este responsabilitatea principală a instituţiilor de stat; 
baza esenţială pentru succes o constituie prezenţa unei strategii eficiente la nivel 
naţional transguvernamental de combatere a terorismului, care stabilește obiective 
clare și comensurabile pentru toate departamentele și agenţiile relevante, inclusiv 
pentru executiv, agenţia de informaţii, organele militare, departamentele de afaceri 
interne și externe. Cheia succesului constă în găsirea mecanismelor naţionale efici-
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ente, ce coordonează aplicarea strategiei naţionale, în special activitatea executivului 
și a agenţiei de informaţii, precum și în domeniul cooperării regionale și interna-
ţionale. Cu toate acestea, o societate civilă activă poate contribui la aceste eforturi, 
jucând un rol esenţial în protejarea comunităţilor locale, în combaterea ideologiilor 
extremiste și cu implicarea violenţei politice. Societatea civilă poate da glas diferitor 
grupuri sociale și cauze, prin intermediul cărora cei marginalizaţi se pot manifesta și 
pot promova o cultură a toleranţei și a pluralismului.

Grupurile societăţii civile pot juca un rol important în făurirea suportului lo-
cal pentru combaterea terorismului prin educaţie, prin lobby, autorităţile guverna-
mentale urmând să adopte o reacţie globală care respectă drepturile omului prin 
monitorizarea aplicării măsurilor de combatere a terorismului, prin investigarea și 
darea publicităţii abuzurilor comise în numele luptei împotriva terorismului, prin 
promovarea importanţei păcii și securităţii și prin asigurarea consolidării capacităţi-
lor. Mai mult, societatea civilă poate contribui la creșterea gradului de conștientizare 
a ameninţării și a impactului unui atac asupra comunităţilor locale și poate contrbui 
la întărirea sprijinului public pentru acţiunile guvernamentale.

Teroriștii prosperă datorită implicării publicităţii prin toate căile. Mass-media 
și societatea civilă pot ajuta la contracararea propagandei și pretenţiilor lor de le-
gitimitate, precum și pot împiedica teroriștii să utilizeze rapoartele mass-media în 
comunicatele lor. Sporirea interacţiunii instituţiilor publice cu mass-media ar mări 
nivelul de conștientizare a oamenilor cu privire la pericolele terorismului și ar preve-
ni utilizarea și manipularea mass-mediei de către teroriști.

Dilema cu care se confruntă democraţiile constă în faptul că lupta împotriva te-
rorismului poate implica impunerea de restricţii asupra libertăţilor și independenţei. 
Un echilibru trebuie să fie găsit între priorităţile de securitate și democraţie, adică 
între nevoia de a proteja societăţile și de a păstra libertăţile civile. Cerinţa de bază cu 
privire la confidenţialitatea anumitor informaţii ce ţin de apărare și securitate este des 
agravată de reticenţa birocratică în procesul de răspândire a informaţiei în afară, ade-
sea din motive de statut, sfera de activitate sau neîncrederea profesională. Restricţiile 
asupra fluxului liber de informaţie complică faptul că ţările și-au luat angajamentul 
de a fi deschise, transparente și responsabile. Frecvent, asemenea restricţii ar putea 
determina societatea civilă să răspundă cu neîncredere și suspiciune cu privire la gu-
vernare, ceea ce ar putea face cooperarea și mai dificilă. Obţinerea unui echilibru între 
securitate și libertate înseamnă că toţi actorii își dau seama că, în cele din urmă, toată 
lumea, reprezentanţii guvernului, ai mass-media și ai societăţii civile au responsabili-
tatea de a acţiona și că obiectivele lor ar putea beneficia de conlucrare.

Istoric

În primăvara anului 2009, Centrul Antiterorist (CAT) al Serviciului de Informaţii 
și Securitate (SIS) și-a propus intensificarea cooperării sale cu mass-media și soci-
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etatea civilă. Cooperarea consolidată a instituţiilor din Moldova cu mass-media și 
societatea civilă ar încuraja o implicare mai mare a cetăţenilor de rând, inclusiv a 
jurnaliștilor, experţilor și oamenilor de știinţă, în modelarea și aplicarea politicilor 
de securitate și apărare în Moldova.

În sprijinul acestui efort, la 8 decembrie 2009, Personalul Internaţional NATO/
Departamentul Politicii de Apărare și Planificare, Centrul pentru Controlul Demo-
cratic al Forţelor Armate (DCAF) din Geneva și Centrul Pro Marshall din Republica 
Moldova au organizat la Chișinău un workshop internaţional pe tema "Consolidarea 
cooperării autorităţilor publice din Republica Moldova cu mass-media și societatea 
civilă în lupta împotriva terorismului". Scopul acestui workshop internaţional a fost 
de a discuta despre relaţiile dintre autorităţile publice relevante din Moldova, mass-
media și societatea civilă în combaterea terorismului, în vederea identificării căilor 
și mijloacelor de consolidare a cooperării eficiente a acestora.

Peste 30 de reprezentanţi ai instituţiilor publice relevante, mass-mediei și ai soci-
etăţii civile din Republica Moldova au participat la acest workshop, alături de experţi 
din Lituania, România, Turcia și Ucraina, precum și de la Personalul Internaţional 
al NATO, Unitatea de acţiune împotriva Terorismului a OSCE, Adunarea Parlamen-
tară a NATO și DCAF. Workshopul a fost organizat în cadrul Planului de Acţiuni al 
Parteneriatului împotriva Terorismului al NATO. Cu toate acestea, discuţiile și re-
comandările în cadrul acestui workshop nu s-au limitat la combaterea terorismului, 
dar s-au discutat relaţiile cu mass-media și societatea civilă din Republica Moldova 
în chestiuni ce ţin de apărare și securitate în sens mult mai larg.

Concluzia principală a workshopului a fost că este nevoie de un parteneriat 
între instituţiile din sectorul de securitate, mass-media și societatea civilă, în ve-
derea creșterii nivelului de pregătire naţională pentru situaţii de criză. Acesta ar 
trebui să fie construit prin îmbunătăţirea aranjamentelor, procedurilor și practi-
cilor instituţionale relevante, precum și prin creșterea încrederii reciproce, prin 
promovarea transparenţei și sincerităţii.

Următoarea parte a acestei prezentări se va baza pe discuţiile și recomandările 
formulate de către experţii din Republica Moldova și cei internaţionali care au par-
ticipat la workshop.

Situaţia curentă

Din septembrie 2009, autorităţile moldovenești au stabilit ideea integrării europene 
drept o prioritate politică, exprimându-și angajamentul ferm de a transforma Mol-
dova într-o ţară eligibilă pentru statutul de membru al Uniunii Europene și de a 
realiza reforme majore, inclusiv în domeniul consolidării statului de drept. Obiecti-
vele principale care au fost incluse în programul politic al Guvernului sunt: protecţia 
drepturilor omului, liberalizarea mass-mediei, asigurarea libertăţii de exprimare a 
cetăţenilor, consolidarea societăţii civile și cooperarea acesteia cu sectorul public. 
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În acest context, oficialii de nivel înalt care au participat la workshop-ul de pe 8 
decembrie 2009 au subliniat că autorităţile moldovenești sunt gata să participe la 
un dialog activ și să coopereze cu mass-media și societatea civilă în vederea imple-
mentării reformelor din sectorul de apărare și securitate, precum și de combatere a 
terorismului. Ei s-au referit la includerea reprezentanţilor societăţii civile în Comisia 
de implementare a IPAP, la intenţia de a revizui și de a aproba în 2010 Strategia Na-
ţională de Informare și Diplomaţie Publică privind problemele de apărare și securi-
tate și la dezvoltarea unei strategii de informare și comunicare privind prevenirea și 
combaterea terorismului.

În concordanţă cu angajamentele sale în cooperarea cu NATO, Republica Mol-
dova ar trebui să dezvolte proceduri adecvate, eficiente și transparente pentru a per-
mite participarea civililor în instituţiile de apărare guvernamentală și de securitate, 
precum și pentru facilitarea cooperării cu organizaţiile nonguvernamentale și mass-
media. Pentru a atinge acest obiectiv, Republica Moldova ar trebui să încurajeze im-
plicarea societăţii civile în definirea apărării și securităţii comune și îmbunătăţirea 
accesului mass-mediei și al publicului la informaţiile relevante.

Cu toate acestea, mai mulţi participanţi la workshopul din 8 decembrie 2009 au 
constatat că mass-media moldovenească și societatea civilă au avut un impact limitat 
asupra dezvoltării documentelor naţionale de importanţă strategică, parţial din cau-
za disponibilităţii limitate a expertizei în domeniu. De asemenea, se pare că autorită-
ţile actuale din Moldova s-au angajat totuși să implice mass-media și societatea civilă 
în definirea politicii de apărare și securitate. Discuţiile au subliniat faptul că Moldova 
ar putea beneficia de pe urma asistenţei internaţionale sub forma opiniilor relevante, 
schimbului de experienţă, instruirii și formării atât a funcţionarilor publici, cât și a 
reprezentanţilor mass-mediei și ai societăţii civile.

Mai mulţi participanţi la workshop au subliniat, de asemenea, rolul esenţial al 
societăţii civile în prevenirea terorismului. S-a făcut referinţă în special la ONG-urile 
moldovenești, care lucrează în domeniul consolidării respectării drepturilor omului 
și statului de drept și promovării responsabilităţii democratice. Societatea civilă ar 
trebui să joace un rol esenţial în informarea și educarea cetăţenilor în acest domeniu. 
Cu toate acestea, s-a pus în discuţie faptul că în prezent există puţini experţi moldo-
veni în domeniul societăţii civile capabili să-și asume un astfel de rol.

Potrivit unui participant la workshopul din 8 decembrie, în trecut jurnaliștii 
moldoveni nu raportau despre întregul spectru al terorismului din motivul lipsei de 
informare, lipsei de expertiză în materie de securitate și apărare, precum și coope-
rării practice limitate cu autorităţile moldovene. În cadrul discuţiilor, au fost men-
ţionate eforturile depuse de câteva ONG-uri, precum și de Centrul de Informaţii și 
Documentare NATO din Chișinău privind informarea și instruirea jurnaliștilor pe 
probleme de apărare și securitate. De asemenea, a fost evidenţiată și necesitatea de a 
mări numărul de astfel de eforturi pe viitor, inclusiv prin asistenţă din străinătate.
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Recomandări

Recomandările prezentate de experţii care au luat parte la workshopul din 8 decem-
brie 2009 ar putea fi grupate pe trei domenii:

Dezvoltarea unei politici coerente de informare a cetăţenilor în chestiuni de apă-1. 
rare și securitate.
Instituirea unei supravegheri civile eficiente a instituţiilor din sectorul de securitate.2. 
Stabilirea legăturilor între Parlament, mass-media și societatea civilă în exercita-3. 
rea supravegherii sectorului de securitate și apărare.

1. Dezvoltarea unei politici coerente de informare a publicului în chestiuni de 
apărare și securitate

Moldova ar trebui să elaboreze un set de documente regulamentare care să defi-
nească structura și procedurile de eliberare a informaţiilor către public. Procedurile 
ar trebui să vizeze modul în care informaţiile ar putea fi preluate de părţile interesate, 
modul de tratare a cererilor de informaţii din partea cetăţenilor, precum și utilizarea 
adecvată a resurselor (umane, bugetare și de infrastructură). O politică coerentă de 
informare a cetăţenilor ar fi un instrument eficient de sporire a încrederii cetăţe-
nilor din Moldova în ceea ce privește calitatea și fiabilitatea informaţiilor emise de 
autorităţile publice. Fără o astfel de politică, autorităţile moldovene ar avea dificul-
tăţi în obţinerea sprijinului opiniei publice pentru punerea în practică a obiectivelor 
strategice naţionale. O politică coerentă de informare publică ar trebui să confirme 
drepturile constituţionale și legale ale cetăţenilor și mass-mediei pentru a accesa in-
formaţiile; să prevină refuzurile arbitrare de emitere sau manipulare a informaţiilor; 
să restrângă nivelul de confidenţialitate la unul acceptabil; să prevină interpretarea 
greșită a faptelor în lipsa informaţiilor oficiale sau prin utilizarea surselor alternative 
de informare.

Adoptarea unei Strategii Naţionale de Informare și Diplomaţie Publică, elaborate 
în comun de către autorităţile publice, mass-media și societatea civilă, ar fi un prim 
pas spre o politică moldovenească coerentă de informare publică pe probleme de 
securitate și apărare. De asemenea, în timpul workshopului a fost sugerată ideea de 
a elabora o strategie de comunicare cu privire la implementarea IPAP și de a implica 
mass-media în acest efort.

2. Instituirea unei supravegheri civile eficiente a instituţiilor din sectorul de 
securitate

Supravegherea civilă ajută la asigurarea faptului că obiectivele și politicile insti-
tuţiilor naţionale de securitate sunt benefice pentru societate în ansamblu. Republica 
Moldova trebuie să facă eforturi pentru a stabili o supraveghere civilă eficientă a 
instituţiilor sale din sectorul de securitate. Acest lucru ar atrage după sine reforme-
le structurale, care vizează alinierea la standardele europene; revizuirea legislaţiei 
naţionale pentru a permite accesul reglementat la informaţie pentru mass-media și 
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societatea civilă; organizarea dezbaterilor publice cu privire la politicile de securitate 
naţională, inclusiv cu privire la prevenirea și combaterea terorismului; constituirea 
unei comunităţi de experţi în cadrul societăţii civile și mass-media, prin oferirea 
acestora a unor programe corespunzătoare de instruire și formare profesională; asis-
tarea instituţiilor academice în completarea curriculumului și programelor de cerce-
tare cu teme relevante privind combaterea terorismului, precum și promovarea pro-
iectelor de comunicare instituţională și a proiectelor ce se referă la relaţiile publice.

Scopul principal al proiectelor de comunicare instituţională și al celor care se referă 
la relaţiile publice ar fi de a prezenta instituţiile din sectorul de securitate cetăţenilor 
din Moldova drept instituţii independente din punct de vedere politic și menite să 
apere cetăţenii moldoveni împotriva provocărilor de securitate actuale, bazându-se pe 
experţi cu experienţă și prin cooperarea activă cu alte state și organizaţii internaţionale 
(inclusiv Organizaţia Naţiunilor Unite, OSCE, Uniunea Europeană și NATO). Proiec-
tele posibile ar putea viza sensibilizarea opiniei publice și facilitarea comunicării cu 
mass-media și societatea civilă pe astfel de teme ca ameninţarea teroristă și necesitatea 
de a contribui la combaterea acestui flagel, rolul instituţiilor de securitate din Moldova 
în prevenirea și combaterea terorismului, inclusiv cu privire la protecţia infrastructu-
rilor de importanţă critică; profilul ofiţerilor profesioniști din cadrul instituţiilor de 
securitate, oportunităţile de instruire și carieră în cadrul instituţiilor din sectorul de 
securitate. La pregătirea unor astfel de proiecte, instituţiile din Republica Moldova pot 
lua în considerare experienţa serviciilor de securitate ale aliaţilor NATO.

3. Stabilirea legăturilor între Parlament, mass-media și societatea civilă în 
exercitarea supravegherii sectorului de securitate și apărare

În timpul exercitării supravegherii sectorului de apărare și securitate, Parlamen-
tul Republicii Moldova, mass-media și societatea civilă ar trebui să promoveze un 
dialog activ și să coopereze pe probleme de interes reciproc, inclusiv cu privire la 
combaterea terorismului. Parlamentele, mass-media și societatea civilă sunt, de obi-
cei, parteneri de bază în exercitarea controlului democratic, în special în ţările în 
tranziţie spre democraţie, atunci când, în trecut, comunicarea redusă ar fi putut crea 
neîncredere reciprocă. Parlamentele și societatea civilă au obiective comune, inclu-
zând tragerea la răspundere a Guvernului și a altor autorităţi publice; informarea și 
asigurarea transparenţei în ceea ce privește deciziile luate; servirea drept releu al opi-
niei publice. Parlamentele trebuie să fie capabile să se bazeze pe surse independente 
de informaţie, și nu doar pe informaţiile furnizate de către executiv. În același timp, 
controlul parlamentar creează transparenţa necesară societăţii civile pentru a-și în-
deplini rolul său de „câine de pază” cu privire la problemele de apărare și securitate. 
Adunarea Parlamentară a NATO ar putea contribui la construirea unor astfel de le-
gături prin schimbul de experienţă și instruirea adecvată a parlamentarilor relevanţi, 
a personalului, precum și a reprezentanţilor mass-mediei și ai societăţii civile din 
Republica Moldova.



190 ARHITECTURA SECURITĂŢII ÎN VECINĂTATEA ESTICĂ A UNIUNII EUROPENE: PROVOCĂRI ȘI REALITĂŢI

Concluzii

În concluzie, în vederea dezvoltării unui parteneriat între instituţiile publice din Re-
publica Moldova, mass-media și societatea civilă, ar trebui să fie luate următoarele 
măsuri:

Aprobarea și implementarea unei strategii naţionale de informare și diplomaţie  –
publică pe probleme de apărare și securitate.
Întărirea capacităţii mass-media și a societăţii civile de a interacţiona cu institu- –
ţiile publice.
Dezvoltarea unei politici coerente de informare a cetăţenilor în chestiuni de apă- –
rare și securitate.
Stabilirea unei supravegheri civile eficiente a instituţiilor sectorului de securitate. –
Promovarea dialogului și cooperării între parlament, mass-media și societatea  –
civilă în exercitarea supravegherii instituţiilor de apărare și securitate.
Planul Individual de Acţiuni al Parteneriatului (IPAP) al NATO și Procesul de 

Planificare și Analiză (PARP), precum și Planul de acţiuni  RM-UE ar trebui să vize-
ze transpunerea în practică a acestor măsuri. În plus, este nevoie urgentă de asistenţă 
externă pentru sprijinirea instruirii și formării profesionale, atât pentru personalul 
instituţiilor publice, cât și pentru reprezentanţii mass-mediei și ai comunităţii ONG-
urilor.



SOCIETATEA CIVILĂ – UN ACTOR-CHEIE ÎN INIŢIEREA 
SCHIMBĂRII: CAZUL MOLDOVEI
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“Democratizarea unei ţări este un obiectiv de proporţii eroice,  
dar este totuşi un obiectiv accesibil,  

atunci când oamenii obişnuiţi se simt si se comportă ca cetăţeni”.

Zamira Djabarova (2002)

1. Introducere

În prezent, Republica Moldova se află la o răscruce de drumuri politice. Alegerile 
parlamentare din 2009 și, ulterior, protestele publice au condus la o schimbare de 
guvern, de la guvernarea timp de opt ani a Partidului Comuniștilor din Republica 
Moldova, la o coaliţie de patru partide, cu o orientare prooccidentală clară. Cu toate 
acestea, deoarece coaliţia de guvernământ nu a avut majoritatea necesară pentru a 
alege un nou președinte, Curtea Constituţională a decis în martie 2010 ca parla-
mentul să fie dizolvat și să aibă loc noi alegeri, care au fost programate pentru luna 
noiembrie 2010. Acest statut interimar între două alegeri plasează tânăra democraţie 
într-o poziţie unică, unde se pare că procesul de luare a deciziilor politice merită a fi 
luat în considerare în aceste vremuri de tranziţie. Este de menţionat rolul societăţii 
civile ca actor în acest proces. În societăţile de tranziţie, atunci când o schimbare a 
regimului politic are loc odată cu reforme socioeconomice profunde, elita politică și 
socială, printre care și actori ai societăţii civile, joacă un rol semnificativ în facilitarea 
discuţiilor publice și iniţierea unor schimbări politice. De aceea reconstituirea socie-
tăţii civile, care a fost suprimată sau neglijată anterior, este o parte esenţială a oricărui 
proces de democratizare.

Ne propunem să analizăm în acet sens dezvoltarea generală a actorilor societăţii 
civile din Moldova în ceea ce privește iniţierea discuţiilor publice pe teme politice și 
promovarea unei liberalizări a procesului politic din Republica Moldova. Prin discu-
tarea activităţilor și a funcţiilor tipice ale societăţii civile se stabilește, în primul rând, 
cadrul pentru o analiză a capacităţilor actuale ale societăţii civile din Moldova. Apoi, 
lucrarea dată analizează avantajele și dezavantajele situaţiei din Moldova, înainte să 
facă propuneri pentru rolul și aportulul viitor al societăţii civile a ţării.
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2. Societatea civilă: un concept multiplu

"Societatea civilă" este un concept larg care include conotaţii diverse. Practic, aceasta 
se referă la participarea cetăţenilor în activităţi politice și sociale care au loc în sfera 
publică, cu excepţia domeniului privat și a activităţilor de stat. Termenul înglobează 
o gamă largă de organizaţii diverse, care, în realitate, se suprapun. Mary Kaldor evi-
denţiază mișcările sociale, ONG-urile, organizaţiile sociale și naţionaliste și grupuri-
le religioase (Kaldor 2003:12). Adesea, activiștii societăţii civile încep de la anumite 
deficienţe sociale sau politice ca punct de plecare și, apoi, ca parte a muncii lor, se 
ocupă de ameliorarea acestor deficienţe.  O condiţie prealabilă pentru aceasta este, 
cu siguranţă, capacitatea cetăţenilor de rând de a identifica aceste neajunsuri. Iată 
de ce existenţa unor dezbateri deschise este o caracteristică importantă a societăţii 
civile. Aceasta este, de asemenea, menţionată în definiţia dată de Howell & Pearce 
(2001:2), care afirmă că societatea civilă este "un spaţiu intelectual, unde oameni 
dintr-o multitudine de grupuri și asociaţii diferite pot dezbate și discuta liber modul 
de a construi tipul lumii în care își doresc să trăiască". Graham Gill menţionează că 
societatea civilă există "atunci când există o sferă de activitate dincolo de controlul 
direct al statului, în care cetăţenii se pot implica pentru a urmări propriile interese și 
a rezolva problemele în felul lor". (Gill 2000: 59).

În scopul prezentei analize, articolul de faţă se va concentra asupra acelor gru-
puri și organizaţii (ONG-uri) ale societăţii civile care se ocupă de procesul politic de 
luare a deciziilor, axându-se pe actorii relevanţi de pe arena politică. În acest scop, 
pot fi identificate trei straturi diferite, care descriu sfera politică a unei ţări: a) cul-
tura politică a unei ţări, b) nivelul de participare politică și c) problema excluderii/
includerii politice. Fiecare dintre acestea evidenţiază anumite activităţi ale societăţii 
civile, care sunt afișate, într-o imagine de ansamblu, în tabelul 1 și descrise în detaliu 
mai jos.

Tabelul 1. Trei straturi ale sferei politice și activităţi posibile ale societăţii civile 
Straturi ale sferei 

politice
Activităţi posibile ale societăţii civile

a) Cultura politică

Investigarea nivelului de încredere politică a 
patrimoniului istoric
Investigarea și sporirea capitalului social (dacă este 
necesar)

b) Participarea politică

Investigarea caracterului de participare (voluntară/
manipulată/rigidă)
Sporirea participării voluntare (dacă este necesar)
Oferirea educaţiei și angajamentului civic

c) Excluderea/includerea 
politică

A ajunge la grupurile excluse sau marginalizate
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Termenul de "cultură politică" se referă la "ansamblul de modele de credinţe, ati-
tudini și valori într-o societate, faţă de un sistem politic" (Hague & Harrop 2007:103). 
Aceasta se referă la probleme ce ţin de încrederea politică (Cât de multă încredere 
au cetăţenii în guvernul lor?) și la problema capitalului social, un concept populari-
zat de Robert Putnam în anii ’90 ai secolului trecut, care măsoară capacitatea unei 
comunităţi de a dezvolta un nivel de încredere și cooperare prin a face o acţiune co-
lectivă posibilă și eficientă (a se vedea: Putnam 1993). Întrebările relevante sunt: Cât 
de mult capital social există? Există diferite niveluri în diferite regiuni ale Moldovei? 
Cultura politică este văzută ca un factor deosebit de important în democraţiile libe-
rale, deoarece legătura dintre societate și guverne este deosebit de puternică în acest 
tip de regim, dar este, de asemenea, esenţial a măsura cultura politică și în democraţii 
neliberale. Hague și Harrop evidenţiază multe deosebiri între cele două tipuri: "Aco-
lo unde dezvoltarea instituţională facilitează democraţia liberală, o cultură a unei 
politici personale încurajează o adevărată democraţie neliberală. Odată ales (și apoi 
reales), conducătorul unei democraţii neliberale funcţionează ca tată și șef-general 
al naţiunii, asigură securitatea și stabilitatea, însă nu și responsabilitatea democratică 
zi de zi" (Hague & Harrop 2007:112). În cazul Moldovei apar două întrebări: Cât de 
mult valorează restricţiile asupra puterii și a drepturilor personale tipice pentru cul-
tura politică din ţară? Și cum istoria Moldovei, sub regim autoritar, are astăzi impact 
asupra culturii politice? Un aspect adiţional este calitatea culturii elitei politice din 
ţară, căci ideile elitei sunt diferite, deși se suprapun culturii politice naţionale. Pentru 
că elitele politice sunt cele mai apropiate de centrele puterii politice, se presupune că 
valorile lor sunt mult mai explicite, sistematice și importante decât sunt cele ale po-
pulaţiei în general (Verba 1987:7). Evidenţa empirică demonstrează că elitele politice 
joacă un rol semnificativ în societăţile de tranziţie. Prin urmare, în acest moment 
întrebările sunt: Este elita conștientă de rolurile și responsabilităţile pe care le are faţă 
de cetăţeni? Acceptă elita noţiunea de interes naţional, noţiune care este diferită de 
ambiţiile individuale și de grup? 

Nivelul de participare politică se referă la "cât de multe moduri există în care 
oamenii pot încerca să influenţeze o componentă a politicilor guvernului lor" (Ha-
gue & Harrop 2007:165). Se poate afirma că grupurile societăţii civile joacă un rol 
esenţial în suplinirea golului dintre procesul politic oficial al unei ţări și cetăţenii săi. 
Participarea politică poate fi voluntară, manipulată sau rigidă (ibid.). În democraţiile 
neliberale volumul de participare este adesea limitat și canalizat în principal spre 
alegeri, iar grupurile societăţii civile au o linie clară de acţiune în timpul tranziţiei 
spre o democraţie liberală, și anume de a ridica nivelul de informare în rândul cetă-
ţenilor cu privire la drepturile și obligaţiile lor politice. Aceasta s-ar putea întâmpla 
odată cu oferirea cetăţenilor a educaţiei civice și a oportunităţilor de a se angaja în 
chestiuni politice, de exemplu prin participarea la formarea iniţiativelor cetăţenilor 
sau grupurilor de acţiune. În cazul Republicii Moldova întrebarea pare a fi: Cât de 
departe a ajuns autoconceptul public al tranziţiei cetăţenilor de la vechea structură 
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de tip sovietic spre o democraţie liberală? Cum poate să fie consolidată participarea 
politică (voluntară)?

Un al treilea strat din sfera politică, strâns legat de nivelul de participare, este 
domeniul de excludere versus includerea politică. Termenul se referă la "acei oameni 
care sunt de facto excluși din participarea la luarea colectivă a deciziilor, deoarece 
aceștia ocupă o poziţie periferică în societate" (Hague & Harrop 2007:167). Persoa-
nele cu un nivel scăzut de educaţie, șomerii sau persoanele cu un istoric de migraţie 
și/sau competenţe lingvistice insuficiente fac parte, în special, din grupurile margi-
nalizate mai des decât alte grupuri sociale. Prin urmare, ele sunt supuse unui risc 
mai mare de a fi excluse din procesul politic. Fiecare societate trebuie să se ocupe 
de o serie de grupuri excluse sau marginalizate, încât, în realitate, ideea de "partici-
pare universală și de egalitate politică să coexiste cu implicarea limitată și inegală" 
(ibid, p.168). Cu toate acestea, dezvoltarea deconcertantă reprezintă fenomenul de 
"nonparticipare", care, raportat în mod repetat, scade participarea la vot în timpul 
alegerilor, scade nivelul de interes pentru politică și apartenenţă organizaţională în 
democraţiile noi aflate în declin (Peci & Dugolli 2009:238). Acest lucru poate indica 
un fel de "alegere obosită" sau, mai degrabă, o "oboseală a cetăţenilor", care nu este 
dorită în societăţile democratice, fiind în de favoarea cetăţenilor activi și informaţi 
din punct de vedere politic. Acesta este un alt domeniu de activitate pentru grupurile 
societăţii civile, în scopul lor de a ajunge la grupurile marginalizate de societate și de 
a-i încuraja să-și exercite drepturile lor de cetăţeni.

Imaginea de ansamblu arată că formarea unei societăţi civile active este strâns 
legată de orice regim democratic, dar sprijină, în special, procesul de transformare 
dintr-o democraţie neliberală în una liberală, deoarece aceasta se concentrează asu-
pra drepturilor și obligaţiilor cetăţenilor.

3. Moldova: o ţară în tranziţie cu o societate civilă în curs de dezvoltare 

În literatura de specialitate privind consolidarea de stat și democratizarea, Republi-
ca Moldova este clasificată ca o ţară în tranziţie. Cu toate acestea, experţii sunt de 
acord că în ultimul deceniu procesul de transformare a încetinit și astăzi stagnează. 
Deși este evaluată ca o ţară cu un nivel semnificativ de pluralism politic, elementele 
democraţiei existente în ţară "nu sunt nici consolidate, nici garantate să dureze" (Po-
pescu & Dura 2007:472). În special, de la declararea independenţei în august 1991, 
conflictul secesionist din regiunea separatistă Transnistria nu s-a apropiat încă de 
nicio soluţie reală, în ciuda eforturilor diplomatice continue. Moldova rămâne una 
dintre cele mai sărace ţări din Europa, cu probleme economice structurale tipice 
pentru o ţară în tranziţie spre economia de piaţă (Busuncian 2009:296). Deși au fost 
adoptate măsuri importante în sensul strategiilor anticorupţie, succesul este calificat, 
în cel mai bun caz, drept modest (Kovalova 2009:313). În ceea ce privește dezvoltarea 
general-umană, indicatorul "IDU" al Organizaţiei Naţiunilor Unite, care măsoară 
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speranţa de viaţă, alfabetizarea, nivelul de educaţie, nivelul de trai și nivelul PIB-ului 
pe cap de locuitor al ţărilor din întreaga lume, plasează Republica Moldova pe locul 
114 (din 177 de ţări) în anul 2006 și pe locul 117 în anul 2009, ceea ce denotă un 
pas înapoi (PNUD 2009). În prezentarea sa generală pentru anul 2010, indicatorul 
"Libertatea în lume", care măsoară drepturile politice și libertăţile civile, evaluează 
Moldova ca pe o ţară "parţial liberă", cu menţiunea că regiunea separatistă Transnis-
tria "nu este liberă" (Freedomhouse 2009).

Dezvoltarea societăţii civile este evaluată mai detaliat în Raportul "Naţiuni în 
Tranziţie", publicat anual. Din ultimul deceniu, scorul societăţii civile pentru ţară a 
stagnat la un nivel mediu de 3,75 în 1999/2000 și, un deceniu mai târziu, din nou la 
același nivel de 3,75 în 2009 (pe o scară de la 1 la 7, unde 1 este cel mai bun califica-
tiv). Raportul pe anul 2007 evaluează capacităţile societăţii civile a ţării într-o ma-
nieră oarecum pesimistă: "Societatea civilă din Moldova este slabă. Cele mai multe 
organizaţii neguvernamentale (ONG-uri) nu ar fi durabile fără sprijin financiar din 
străinătate" (Popescu & Dura 2007:473). Slăbiciunea structurală a societăţii civile, 
care rezultă dintr-o relaţie șubredă între cetăţeni și stat, a fost calificată a fi o moș-
tenire tipică de la democraţiile postcomuniste (Howard 2002:5). În timpul guver-
nului Voronin, statul nu a restrâns activitatea ONG-urilor. Acesta și-a asumat chiar 
angajamentul de a oferi ONG-urilor posibilitatea de a face comentarii cu privire la 
toate proiectele de legi discutate în parlament și a creat un Consiliu Naţional pentru 
Participare. Consiliul a fost văzut de către observatorii independenţi ca "una din 
puţinele tendinţe pozitive în sectorul dat în 2008" (Vitu, 2009:369). Cu toate acestea, 
au apărut suspiciuni că aceste mișcări au fost făcute, în primul rând, cu scopul de a 
satisface așteptările Uniunii Europene, care au inclus, în mod explicit, respectul pen-
tru libertatea de asociere și încurajarea dezvoltării societăţii civile – ca un obiectiv 
în Planul de acţiuni al politicii europene de vecinătate UE – Moldova (a se vedea: 
Planul de acţiune 2005).

Atunci când în aprilie 2009, după alegerile parlamentare, protestele civile s-au 
transformat în revolte violente, au existat acuzaţii că violenţa a fost provocată de 
ofiţeri din mulţime îmbrăcaţi în civil. În timp ce Amnesty International a avertizat 
imediat autorităţile moldovene să nu declare activiștii societăţii civile responsabili 
pentru revolte, mai târziu au apărut totuși afirmaţii cu privire la maltratarea sistema-
tică și abuzurile asupra demonstranţilor reţinuţi (Amnesty 2009). Odată cu inaugu-
rarea guvernului AIE (Alianţa pentru Integrare Europeană) în luna august 2009 și 
numirea unui nou prim-ministru, Vlad Filat, relaţia dintre societatea civilă și guvern 
s-a îmbunătăţit semnificativ. Diverse "organizaţii ale societăţii civile au reacţionat 
prompt la cerinţele schimbătoare ale societăţii", propunând atât acţiuni imediate, cât 
și pe termen lung, cum ar fi o reformă extinsă completă a sectorului de securitate 
(Vitu 2010: 363). În același timp, guvernul a demonstrat loialitate și interes conside-
rabil de a coopera cu societatea civilă. O privire instantanee asupra situaţiei de astăzi 
arată că sectorul societăţii civile din Moldova este foarte profesionist, cu destul de 
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mulţi angajaţi din fostul guvern, ei fiind membri activi. Cu toate acestea, structurile 
societăţii civile din Moldova au resurse umane limitate și sunt aproape în exclusivi-
tate concentrate în capitală, fiind la momentul actual provocate să-și îndeplinească 
sarcinile mai pe larg (Deimel et al. 2010:7).

4.  Valori şi fapte ascunse: o perspectivă optimistă pentru societatea civilă 
din Moldova

O societate civilă vibrantă, care este implicată în creșterea participării la viaţa politi-
că a cetăţenilor, care contribuie la sporirea nivelului de educaţie civică în rândul po-
pulaţiei și care mărește capitalul social, este, cu siguranţă, obiectivul de bază pentru 
orice ţară. Aceasta pare a avea o importanţă deosebită în perioada de tranziţie de la o 
democraţie neliberală la una liberală, deoarece această perioadă presupune, în mod 
ideal, o lărgire a gamei de actori politici și eforturi din partea elitei politice pentru a 
include în viaţa politică mai mulţi cetăţeni activi. Din punctul de vedere al cetăţea-
nului, caracteristica cea mai izbitoare a unui sistem liberal democratic este faptul că 
oamenii sunt informaţi cu privire la cele mai multe subiecte din domeniul politic și, 
în același timp, se pot afirma în faţa opiniei publice – dacă este nevoie, prin interme-
diul comisiilor de acţiune civică și a "grupurile de presiune". În orice caz, anumite 
elemente istorice, culturale și sociale ale unei ţări trebuie să fie luate în considerare, 
de aceea următorul capitol evaluează avantajele și dezavantajele în cazul Moldovei, 
unele împotriva celorlalte, și face sugestii pentru calea de urmat. 

Dezavantajele pe care le resimte societatea civilă din Republica Moldova pot fi 
rezumate la trei provocări principale. Prima provocare constă în tradiţiile șubrede, 
menţionate mai sus, care au fost detectate în multe societăţi postcomuniste, unde 
cetăţenii, în mod tradiţional, au rămas pe larg decuplaţi de sfera publică. A doua pro-
vocare constă în moștenirea epocii sovietice, care de cele mai multe ori a determinat 
participarea supracontrolată și organizată la evenimente politice (alegeri, demon-
straţii, evenimente de partid etc.) și care, astăzi, poate genera o adevărată problemă 
de credibilitate, în special în cazul în care societatea civilă cheamă cetăţenii săi la 
participare politică sporită, însă acest lucru nu este în mod clar evidenţiat de căile 
tradiţionale de participare. În al treilea rând, este dificil de a capta atenţia oamenilor 
și de a le trezi interes în treburi politice, fapt care este deosebit de apăsător în vremuri 
de tranziţie. Cele mai multe ţări în tranziţie au dificultăţi economice, care se reflec-
tă sub formă de condiţii aspre de viaţă, în care cetăţenii, în primul rând, trebuie să 
supravieţuiască. Într-un asemenea mediu, activităţile sociopolitice pot fi văzute ca o 
simplă distracţie pentru cei care și-o pot permite.

În același context, avantajele comparative ale societăţii civile a ţării sunt, de fapt, 
mai numeroase decât dezavantajele și pot fi rezumate după cum urmează: avantajul 
cel mai evident este direcţia favorabilă creată de schimbarea guvernului în urma 
alegerilor din iulie 2009, care a declanșat un val de optimism în rândul cetăţenilor 
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asupra viitorului politic (Kramer et al. 2010). În prezent, perspectivele pot fi, de ase-
menea, utile pentru obiectivele societăţii civile. În plus, în comparaţie cu alte ţări și 
regiuni din spaţiul postsovietic, societatea moldovenească nu are de a face cu gru-
puri aparent extremiste sau intolerante și nici cu grupuri violente sau grupări private 
miliţienești și active în ţară (Popescu & Dura 2007). Un alt avantaj este răspândirea 
semnificativă a instrumentelor moderne de comunicare în rândul cetăţenilor (cum 
ar fi telefoanele mobile, precum și utilizarea social-media (bloguri etc.). Acestea sunt 
instrumente puternice de asociere și de mobilizare a cetăţenilor – chiar și din afara 
capitalei. Un alt avantaj poate fi văzut în vecinătatea geografică a Europei de Vest, de 
care pot beneficia atât ţara în ansamblu, cât și societatea civilă, lucru care face coope-
rarea transregională și de asociere și chiar simplele aranjamente de călători mult mai 
ușoare și mai viabile. În final, actorii societăţii civile din ţară trebuie să se gândească 
la oportunităţile de a adera la mișcările globale și de a utiliza diverse metode pentru 
schimbul de informaţii. Atunci când este stabilit un contact, filialele locale se pot 
lansa mai apoi și, în acest fel, se poate atrage mai mult interes din străinătate, fapt 
care va include ţara într-o reţea a societăţii civile globale (Keane 2003).

Una dintre deficienţele situaţiei actuale este decalajul dintre multitudinea de pro-
cese politice (noi) democratice și lipsa de cunoștinţe din partea cetăţenilor de rând cu 
privire la procesul de tranziţie spre o democraţie liberală. Procesele politice trebuie 
să fie învăţate, iar cetăţenii trebuie să adopte și să internalizeze noile roluri de actori 
activi. De aceea, se impune existenţa unei instituţii independente de nivel naţional, 
care ar prelua aceste subiecte și ar acorda asistenţă de "instruire și angajament civic". 
Cetăţenii individuali, precum și grupurile și asociaţiile pot obţine consultanţă și ma-
teriale de lectură pe teme politice. Misiunea de ansamblu a acestei instituţii constă 
în crearea unei înţelegeri mai bune a problemelor politice, promovarea conștiinţei 
democratice și îmbunătăţirea pregătirii pentru participarea politică. Un obiectiv ar fi 
abordarea temelor politice actuale și producerea și distribuirea publicaţilor gratuite 
pe aceste teme. Pentru a fi în măsură să ajungă la toţi cetăţenii, ar fi extrem de im-
portant ca această instituţie de "instruire civică" să nu fie situată doar în capitală, dar 
să aibă și sucursale locale suplimentare în alte părţi ale ţării, creând oportunităţi de 
vizite pentru elevi, studenţi și cetăţeni de rând din toate părţile Moldovei1. 

Aruncând o privire asupra activităţilor societăţii civile și luând în considerare 
specificul ţării, se poate spune că actuala fază de tranziţie reprezintă o oportunitate 
unică pentru societatea civilă de a-și reconstitui capacitatea și gama sa operaţională 
la un nivel nou și mai elaborat. Conform experienţei anterioare, transformarea unei 
societăţi într-o democraţie liberală, cu valori adevărate și economie de piaţă este un 
proces cuprinzător și obositor, care poate dura decenii. Contribuţiile unei societăţi 

1 Instituţii de educaţie civică există în multe ţări occidentale.  Bundeszentrale für Poli-
tische Bildung (BPP) din Germania (www.bpp.de)  sau Center for information & Research on 
Civic Learning and Engagement (CIRCLE) din SUA (www.civicyouth.org) au scopuri și misiuni 
similare și pot servi drept model pentru fondarea unei instituţii asemănătoare în Moldova.  
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civile joacă un rol-cheie în acest proces, care ar trebui să fie orientate, în primul 
rând, spre crearea transparenţei și încrederii în instituţiile societăţii civile; aceasta ar 
trebui să evidenţieze clar că obiectivele și scopurile de azi diferă în mod semnificativ 
de cele de odinioară. Astfel, s-ar putea atinge obiectivul de recâștigare a credibilită-
ţii în rândul populaţiei care va putea ajuta, de asemenea, la crearea unui nivel mai 
ridicat al capitalului social, al unui obiectiv care pare a fi de o importanţă deosebită 
în democraţiile noi. Una dintre funcţiile de bază ale societăţii civile ar fi și alte acti-
vităţi dedicate creării de participare politică mai însemnată și inversarea procesului 
de "oboseală a alegătorilor". În plus, societatea civilă poate autoriza discuţii societale 
despre starea procesului de transformare în întregime (democratizarea, schimbarea 
valorilor, includerea grupurilor marginalizate). Și, în cele din urmă, aceasta ar trebui 
să-și consolideze rolul său în calitate de observator independent al proceselor politi-
ce și să-și evidenţieze rolul de avangardă pentru tranziţia democratică în Republica 
Moldova.

Referinţe:

1. Action Plan: EU/Moldova Action Plan. 2005. Online via : www. ec.europa.eu/world/enp/
pdf/action_plans/moldova-enp_ap_final-en.pdf 

2. Amnesty International: Moldova : Civil Society Activists at Risk of Arrest. 8 April 2009.
3. Online via: www. Amnesty.org/en/for-media/press-releases/moldova-civil-society-activ-

ists-risk.html
4. Busuncian Tatiana: The Difficult Path to Democracy and Good Governance: The Case of Moldo-

va, p. 291-306 in: Sabine Collmer (Ed.): From Fragile State to Functioning State. Pathways to Demo-
cratic Transformation in a Comparative Perspective. Berlin and New Brunswik, 2009. Lit Verlag.

5. Deimel Johanna et al.: Shaping the Future in Moldova: Civil Society and Lessons Learned 
from the Balkans. Program of the International Workshop of the Südosteuropa-Gesellschaft. Mu-
nich. Germany, 4-6 June, 2010.

6. Djabarova Zamira: Coming of Age as a Citizen in Tajikistan, p. 52-54 in: Myers, Sondra 
(Ed.): The Democracy Reader. New York. 2002. International Debate Education Association. 

7. Freedomhouse: Freedom in the World. 2009. Online via: www.freedomhouse.org/
8. Gill Graham, Gill Graeme: The Dynamics of Democratization. New York, 2000. 
9. Hague Rod / Martin Harrop: Comparative Government and Politics. New York, 2007, 

Palgrave Macmillan.
10. Howard Marc Morjé. The Weakness of Postcommunist Civil Society, p.157-169 in: Journal 

of Democracy. Vol. 13. No.1. January, 2002. 
11. Howell Jude / Jenny Pierce: Civil Society and Development. A Critical Exploration. Boul-

der, 2001. Lynne Rienner Publications.
12. Kaldor Mary: «Civil Society and Accountability», p. 5-27 in: Journal of Human Develop-

ment. Vol. 4. No. 1, 2003.
13. Keane John: Global Civil Society? Cambridge, 2003. Cambridge University Press.
14. Kovalova Elena: Oiling the Conflict: Crime and Corruption in the War-Torn Regions, p. 307-

328 in: Sabine Collmer (Ed.): From Fragile State to Functioning State. Pathways to Democratic 
Transformation in a Comparative Perspective. Berlin and New Brunswik, 2009, Lit Verlag.



199Accesul societăţii civile la discuţiile publice despre reforma sistemului de securitate

15. Kramer David / Alina Inayeh / Pavol Demes: Moldova: What a Difference a Year Makes”, 
in: Moldova Azi, 8 April 2010. Online via: www.azi.md/en/print-story/10521.

16. Peci Lulzim / Ilir Dugolli: Kosovo: Issues and Challenges of a Statehood in the Making, 
p.227-252 in: Sabine Collmer (Ed.): From Fragile State to Functioning State. Pathways to Demo-
cratic Transformation in a Comparative Perspective. Berlin and New Brunswik, 2009, Lit Verlag. 

17. Popescu Nicu / George Dura: Moldova Country Report, p. 471-496 in: Goehring, Jean-
nette (Ed.): Nations in Transit 2007. Democratization from Central Europe to Eurasia. Freedom 
House. New York. Washington, Budapest, 2007.

18. Putnam Robert: Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton. 
1993. Princeton University Press.

19. UNDP: Human Developmental Index, 2009.
20. Online via: http://hdrstats.undp.org/en/countries/country_fact_sheets/cty_fs_MDA.html.
21. Verba, ean. Elites and the Idea of Equality: A Comparison of Japan, Sweden and the 

United States. Cambridge, MA and London, 1987. Harvard University Press.
22. Vitu Liliana: Moldova Country Report, p. 368-386 in: Goehring, Jeannette (Ed.): Nations 

in Transit 2009. Democratization from Central Europe to Eurasia. Freedom House. New York, 
Washington, Budapest, 2009. 

23. Vitu Liliana: Moldova Country Report, p. 362-378 in: Goehring, Jeannette (Ed.): Nations 
in Transit 2010. Democratization from Central Europe to Eurasia. Freedom House. New York, 
Washington, Budapest, 2010. 
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În primul rând, trebuie să amintim faptul că "securitatea" este un concept larg și nu 
este limitat  la chestiuni de apărare militară. Aceasta se poate referi la securitatea so-
cială, securitatea mediului, care joacă, de asemenea, un rol important în stabilizarea 
unei democraţii. Stabilitatea politică internă și capacitatea de a rezista la stres și crize 
sunt și ele atributele unui sistem de securitate. Majoritatea participanţilor au conve-
nit că slăbiciunea cronică a culturii democratice în Republica Moldova a fost un im-
pediment în calea progresului. Acest lucru a răsunat ca un laitmotiv al conferinţei.

La briefingurile și întâlnirile cu politicienii și experţii locali a devenit clar că 
Republica Moldova trece printr-o perioadă de incertitudine, de exemplu pe arena 
constituţională și politică, care încorporează alte probleme din domeniile economic 
și social.

Una dintre soluţiile percepute, care s-a discutat, pare a fi o revizuire completă 
a Constituţiei, pentru a depăși, printre altele, impasul alegerii președintelui Repu-
blicii. Cu toate acestea, experienţa a arătat în alte ţări, de exemplu în Ucraina, că o 
dezbatere în desfășurare privind normele constituţionale nu este productivă și poate 
conduce la o polarizare și mai acută a societăţii.

Mulţi dintre experţii din cadrul conferinţei au subliniat importanţa găsirii unui 
consens în societate, fapt care a fost recunoscut de către moldovenii care au luat 
parte la acest eveniment. Cu toate acestea, pentru a construi acest consens, este be-
nefic să se înceapă și să se concentreze asupra acelor întrebări, unde există un acord 
mai larg. Constituţia nu pare a fi unul dintre aceste consensuri și, astfel, o dezbatere 
îndelungată ar putea duce, în continuare, la antagonism. De asemenea, este impor-
tant de a avea norme constituţionale clare, așa-numitele "reguli ale jocului", care nu 
ar trebui să fie schimbate radical atât de des sau ori de câte ori există o problemă. 
Acest fapt subminează încrederea în sistem per se, slăbind în continuare viabilitatea 
democratică a unei ţări. Reforma constituţională are impact asupra intereselor și 
puterii și, prin urmare, schimbarea nu este întotdeauna un lucru simplu de realizat. 
Până când aceste probleme constituţionale și politice nu sunt rezolvate, de exemplu 
eventual la viitoarele alegeri, până atunci Republica Moldova se va simţi deosebit de 
vulnerabilă. Evident, evenimentele de anul trecut au șocat pe cei implicaţi, dovedind 
cât de repede lucrurile pot scăpa de sub control. Consolidarea instituţiilor politice, 
prin urmare, ar părea să aibă prioritate în a ajuta ţara să depășească un astfel de șoc. 
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O parte constă în a înţelege ce înseamnă guvern, dar mai înseamnă și a aprecia rolul 
opoziţiei într-o democraţie. Implicarea societăţii civile în acest proces poate aduce 
unele beneficii.

Din experienţa precedentă (a Institutului de Studii în Domeniul Parlamentaris-
mului și Democraţiei), în Ucraina de Sud și în alte părţi putem observa că proiectele 
culturale tind să se unească mai degrabă decât să se separe. Înţelegerea culturii și 
afinităţilor comune ajută în a uni și a crea o atmosferă care să conducă la consens.

Într-una din sesiuni a fost discutat pe scurt Tratatul de la Lisabona, însă acesta nu 
a fost considerat a fi de o importanţă vitală. Cu toate acestea, prevederile din Tratat 
– cu privire la, de exemplu, parlamentele naţionale și rolul lor semnificativ, precum 
și rolul regiunilor și comunităţilor – ar trebui să fie studiate și apreciate. Acesta este 
un domeniu de activitate care, în viitor, ar putea oferi oamenilor și societăţii civile o 
mai mare implicare pentru depășirea sentimentului general de nemulţumire faţă de 
politică (sau, mai degrabă, faţă de politicieni), care este exuberant în multe ţări din 
UE (a se vedea www.parlamentarismus.at)

Se pare că Moldova este gata să ceară sfatul din exterior și să se bazeze pe expe-
rienţa altora. O problemă pare să fie multitudinea de proiecte de consiliere oferite 
Republicii Moldova, și aici trebuie să fie clar ce se întâmplă cu toate acestea în ter-
meni concreţi. Nu toate punctele discutate sau prezentate la aceste reuniuni pot fi 
transpuse în practică, dar ar fi util să se stabilească anumite obiective modeste, astfel 
ca progresul să fie tangibil, încurajând continuarea lucrărilor. Unele conferinţe sunt 
un început bun și util, dar nu sunt eficiente din punctul de vedere al costurilor, în 
stabilizarea și consolidarea unui proces democratic.

Participarea politică este un element important în acest sens și implicarea tutu-
ror grupurilor într-o democraţie, de exemplu implicarea femeilor, este importantă, 
de asemenea. Institutul de Studii în Domeniul Parlamentarismului și Democraţiei 
(Viena) a elaborat o serie de studii, precum și o strategie pentru a spori participarea 
femeilor la viaţa politică și în Parlament, care a fost prezentată recent la o conferinţă 
OSCE (pentru mai multe detalii a se vedea www.parlamentarismus.at) 

O chestiune în cazul căreia pare a exista un consens mai larg se referă la relaţia 
dintre Moldova și viitorul relaţiilor sale mai strânse cu procesul de integrare euro-
peană. Așteptările par a fi ridicate, cu o tendinţă de a vedea Europa ca pe un panaceu 
pentru toate relele din Moldova. Problema deziluzionării este întotdeauna prezentă 
în acest scenariu. Trebuie să fie găsit echilibrul potrivit.

Recomandări:

Elaborarea proiectelor cu obiective clare, bine definite în termeni de timp și po-1. 
litici, ce pot fi transpuse real în practică.
Consolidarea culturii democratice, aceasta fiind o modalitate de a construi pe 2. 
plan intern stabilitatea politică, încrederea și, în cele din urmă, securitatea.
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Conștientizarea importanţei regiunii geografice și conectarea la proiecte relevan-3. 
te, de exemplu, în regiunea Mării Negre, care este o prioritate pentru multe ţări 
din UE.
Familiarizarea cu guvernarea multistratificată, iar înţelegerea Tratatului de la Li-4. 
sabona ca o descriere a potenţialului pe care societatea civilă l-ar putea avea în 
procesul parlamentar european viitor. Continuarea realizării obiectivelor, și nu 
doar prin exprimarea dorinţei de a intra în Europa, dar prin creșterea gradului de 
conștientizare a încercărilor de a ajuta promovarea politicilor pentru Republica 
Moldova.
Punerea accentului sporit pe accesibilitatea internetului, pentru a ajuta conecta-5. 
rea ţării la fluxul de informaţii din ţările UE, precum și pentru promovarea învă-
ţării la distanţă și participării la cursurile intensive de scurtă durată în domeniul 
culturii democraţiei, parlamentarismului.
Promovarea și încurajarea participării politice a grupurilor subreprezentate, de 6. 
exemplu a femeilor în politică.

Mulţumesc organizatorilor și sponsorilor acestei conferinţe, care au creat o bază 
excelentă pentru cooperare!



ORGANIZAŢII ALE SOCIETĂŢII CIVILE ŞI DEZBATERI PUBLICE  
PE PROBLEME CE ŢIN DE REFORMA SECTORULUI  

DE SECURITATE

Hari Bucur-Marcu

Membru Senior Asociat pentru Politica de Apărare,  
Office of the Deputy Director, DCAF

Introducere

Societatea civilă este un instrument care determină Guvernul să se comporte în mod 
corespunzător în domeniul public. Problema este că societatea civilă este o entitate 
socială greu de definit sau chiar autodefinit. Diferite segmente ale societăţii susţin 
că sunt reprezentanţi ai societăţii civile autentice, dar de cele mai multe ori ele nu 
reușesc să demonstreze această afirmaţie prin acţiunile lor. Din acest motiv, nu vom 
discuta despre societatea civilă ca atare, ci exclusiv despre condiţiile în care se află 
organizaţiile societăţii civile (OSC) care populează zona civilă a sectorului securităţii 
în Republica Moldova. Cel puţin, aceste organizaţii au statut legal de abordare a pro-
blemelor ce privesc preocupările publicului, înglobând specificul societăţii civile.

Următoarea discuţie se bazează pe observaţii directe sau empirice făcute de autor 
de la distanţă pe parcursul ultimului an, precum și pe oportunităţile oferite tuturor 
participanţilor în ultimele două zile în timpul acestei mese rotunde, atunci când a fost 
posibil să vizităm unele dintre aceste OSC și să discutăm cu reprezentanţii acestora.

În scopul de a înţelege mai bine impactul OSC asupra dezbaterilor publice refe-
ritoare la problemele și preocupările reformei sectorului de securitate (RSS) în Re-
publica Moldova, am decis să răspund la câteva întrebări. După cum veţi vedea în 
timpul prezentării mele, aceste întrebări sunt: Cu   cine vorbesc OSC și în numele cui 
acţionează în legătură cu RSS? Care sunt principalele produse ale acestor organizaţii 
și cum se materializează acestea? Ce spun publicaţiile lor despre principalele preocu-
pări publice și modul în care fac asta? Cum reflectă OSC agendele publice și guverna-
mentale? Și, în sfârșit, ce tip de societate încurajează dezvoltarea OSC în Moldova? 

Pot exista multe alte întrebări relevante sau interesante care necesită răspuns în 
cadrul unei discuţii despre societatea civilă și dezbatere publică privind securitatea 
naţională și cerinţele pentru reforma sectorului de securitate, dar noi putem admite 
că cele menţionate mai sus sunt destul de elocvente pentru prezenta noastă discuţie.

Înainte de a intra în miezul prezentării, aș dori să reţineţi că nu există răspunsuri 
univoce la întrebările pe care am ales să le abordez, mai ales în cazul Republicii Mol-
dova, în situaţia în care realităţile de securitate și preocupările de securitate naţională 
sunt atât de complexe și atât de organic interconectate cu alte domenii publice. 
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Faptul că OSC în Republica Moldova sunt omniprezente în viaţa publică și se află 
în strânsă legătură cu acţiunile guvernamentale din domeniul securităţii naţionale 
este lăudabil de la bun început. Există un organ legislativ cuprinzător, care guvernea-
ză statutul și activităţile lor, iar guvernul angajează reprezentanţi ai acestor organi-
zaţii pentru multe dintre proiectele sale, în special cele care implică formularea de 
strategii și viziuni pe termen lung. Multe persoane care lucrează în cadrul OSC sunt 
invitate să se alăture guvernului în acţiuni importante. În același timp, foști funcţio-
nari guvernamentali se alătură OSC când părăsesc funcţiile publice.

Întrebarea nr. 1: Cu cine vorbesc organizaţiile societăţii civile şi în numele 
cui acţionează în Republica Moldova?

Organizaţiile societăţii civile sunt entităţi bine definite în arhitectura socială și poli-
tică a Republicii Moldova. Aceste organizaţii includ organizaţiile nonguvernamen-
tale (ONG), diferite institute, forumuri academice și alte organizaţii nonprofit, care 
reprezintă în mod legal diferite segmente de public sau promovează diferite interese, 
valori sau opinii publice.

Guvernul prezintă constant un interes deosebit faţă de opiniile și activităţile aces-
tora și, cel puţin formal, încurajează un dialog consistent între ei. În plus, persoanele 
care lucrează în aceste organizaţii sunt de multe ori selectate să lucreze în diferite po-
ziţii guvernamentale, iar oficialii guvernamentali se alătură acestor organizaţii după 
ce părăsesc poziţiile lor în organele guvernamentale.

Diferite OSC sunt consultate în procesul legislativ, precum și în formularea po-
liticilor la nivel executiv. Desigur, nu toate viziunile, opiniile sau soluţiile OSC sunt 
acceptate de către guvern și există întotdeauna o nemulţumire vizibilă că vocea soci-
etăţii civile nu este ascultată suficient la nivel guvernamental.

Dacă ar fi să restrângem aceste observaţii la nivelul organizaţiilor societăţii civile 
implicate direct în afacerile de stat și de securitate, inclusiv RSS, atunci trebuie să 
menţionăm că susţinerea din partea acestor OSC este manifestată, în cea mai mare 
măsură, pentru activitatea și realizările guvernului și agenţiilor de stat și mai puţin 
pentru oameni. Reprezentanţii acestor organizaţii cunosc ce face guvernul în dome-
niul securităţii naţionale și sunt capabili să-și exprime punctele de vedere favorabile 
sau critice cu privire la obiectivele naţionale și interesele promovate de către autori-
tăţile guvernamentale.

În același timp, aceste organizaţii întreprind mai puţine activităţi pentru a capta 
opiniile și opţiunile strategice ale poporului moldovenesc și a le exprima în dialogul 
lor cu autorităţile guvernamentale. Putem vedea aceste aspecte în apariţiile publice, 
în cazul în care reprezentanţii OSC exprimă cu ușurinţă o opinie cu privire la ceea ce 
face guvernul, bine sau rău, în domeniul securităţii naţionale, dar ezită să identifice 
opinia publică dominantă pe oricare dintre preocupările majore de securitate sau 
ameninţări în adresa securităţii naţionale.
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De asemenea, putem observa că securitatea de stat este bine prezentată în dezba-
terile publice, în timp ce securitatea fiecărui cetăţean în parte este mult mai puţin.

Principalele produse ale OSC sunt în concordanţă cu răspunsul dat la întrebarea 
nr. 1. În general, aceste produse fac parte, în special, din gama de consultanţă, con-
siliere și muncă voluntară pentru Guvern sau în raport cu Guvernul. Acele produse 
care deschid noi orizonturi pentru public, care vociferează preocupările publicului și 
potenţează opinia de expert sunt mai puţin prezente sau chiar total absente.

În ceea ce privește materializarea acestor produse, se organizează toate tipurile 
de conferinţe. De asemenea, pot fi găsite o serie de publicaţii, care reflectă activitatea 
și rezultatele organizaţiilor societăţii civile moldovenești.

Produsele OSC sunt, de asemenea, prezentate publicului prin intermediul cana-
lelor media, mai ales ca episoade mass-media ocazionale. Alte tipuri și formate ale 
acestor produse sunt mai puţin angajate de către ONG-urile din Moldova, cum ar fi, 
de exemplu, cursuri universitare privind programele de securitate naţională, prele-
geri publice sau dezbateri, rubrici în mass-media sau spectacole.

Aceste fapte sunt ușor de explicat atunci când vom începe identificarea principa-
lilor beneficiari ai acestor produse. Atât timp cât aceștia sunt Guvernul sau autorită-
ţile guvernamentale, diferitele tipuri și formate folosite în mod normal atunci când 
sunt adresate publicului, sunt în mod evident mai puţin necesare.

Întrebarea nr. 2: Ce spun publicaţiile lor despre principalele preocupări pu-
blice şi modul în care fac asta?

Menţiunea finală din răspunsul la întrebarea nr. 2 poate fi continuată cu argumentul 
că publicaţiile sunt scrise pentru audienţe guvernamentale specializate și mai puţin 
pentru publicul larg. Aceste publicaţii constau în cea mai mare parte din studii, ana-
lize, chestionare și lucrări ocazionale și mai puţin dintr-un scenariu de dezvoltare, 
politici și strategii alternative sau documente de opinie.

Este impresionant modul în care OSC din Republica Moldova reușesc, prin in-
termediul acestor publicaţii, să aducă la cunoștinţă opinia lor. Cele mai multe dintre 
ele sunt critice faţă de guvern și propun soluţii valoroase pentru multe probleme 
reale și provocări de securitate naţională. Într-o perspectivă mai largă, se poate crea 
impresia că, în domeniul literaturii securităţii naţionale, OSC fac cel mai mult lucru 
pentru Guvern.

Singura întrebare care apare atunci când vedem minunata muncă efectuată pen-
tru autorităţile de stat este: cine face lucrul pentru oameni?

Întrebarea nr. 3: Cum reflectă OSC agendele publice şi guvernamentale?

Am sfârșit răspunsul la întrebarea anterioară cu o altă întrebare. Dacă am fi vrut să 
răspundem la această întrebare, am fi privit modul în care produsele realizate de 
către OSC reflectă agendele publice și guvernamentale.
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Pe agenda publică, OSC din Moldova încurajează, în cea mai mare parte, ur-
mătoarele subiecte: Transnistria; ameninţarea rusă legată de Transnistria; mobilita-
tea cetăţenilor Republicii Moldova sau libertatea de circulaţie, mai ales în Europa; 
securitatea energetică; integrarea europeană; parteneriatele strategice și securitatea 
comerţului exterior.

Chiar dacă majoritatea oamenilor percep că securitatea lor este organic legată de 
alte subiecte principale, cum ar fi bunăstarea, ameninţarea cu șomajul și corupţia larg 
răspândită, OSC sunt mai puţin încurajate să aibă astfel de subiecte pe agenda publică.

OSC din Moldova sunt interesate cel mai des de aceleași subiecte ca și Guvernul 
și au în agendă: Transnistria; ameninţarea rusă legată de Transnistria; mobilitatea 
cetăţenilor Republicii Moldova sau libertatea de circulaţie, mai ales în Europa; secu-
ritatea energetică; integrarea europeană; parteneriatele strategice; securitatea comer-
ţului exterior, precum și relaţiile de vecinătate.

Este neclar însă cine propune lista de subiecte pentru aceste agende? Impresia 
generală este că OSC nu sunt foarte active în introducerea unor teme noi sau în exis-
tenţa unei liste de subiecte în funcţie de priorităţile cetăţenilor.

Tema generală a securităţii naţionale este prezentă în dezbaterile publice, mai ales 
din punctul de vedere al procesului de informare. Publicul este informat cu privire la 
evoluţiile principalelor problemele de securitate, în special în contextul internaţional.

OSC din Moldova sunt mai puţin active în îndeplinirea rolului lor de a informa 
publicul cu privire la evoluţiile de securitate cu un efect mai larg, pentru a forma 
conștiinţa publică pe teme de securitate. De cele mai multe ori, publicului îi este spus 
ceea ce este important și ceea ce este mai puţin important în domeniul de securita-
te naţională și ce măsuri mai bune sau mai puţin bune pot fi luate pentru a aborda 
ameninţările sau preocupările de securitate. Nu există acţiuni vizibile ale organizaţi-
lor societăţii civile menite să ajute publicul să descopere sau să înţeleagă importanţa, 
semnificaţia și relevanţa oricărui subiect de securitate naţională independent sau de a 
avea o preferinţă pentru unele sau alte soluţii alternative la problemele de securitate.

Mai multe metode de strategie psihologică au fost aplicate în domeniul public, 
în special în legătură cu lupta pentru puterea politică. În anul 2010 am asistat la mai 
multe episoade importante de securitate, care au atras interesul și atenţia unor mase 
mari de oameni. În afară de conţinutul lor legal sau moral, aceste episoade au reflec-
tat o tendinţă de înlocuire a dezbaterilor publice adevărate, cu diferite formate de 
propagandă sau chiar manipulare a opiniei publice sau înșelăciune. OSC implicate 
în domeniul securităţii naţionale nu par a fi bine echipate cu instrumentele și meca-
nismele adecvate pentru a contracara această tendinţă.

Întrebarea nr. 4: Ce tip de societate încurajează dezvoltarea OSC în Moldova?

Răspunsul la această întrebare ar clarifica observaţiile facute mai sus că OSC din 
Moldova lucrează mai bine cu statul decât cu publicul.
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Odată cu obţinerea independenţei, Republica Moldova luptă să dezvolte și să 
consolideze un stat modern. În general, aceasta înseamnă că acest tip de stat este 
construit în baza unui contract social dintre stat și cetăţeni, scris în Constituţie. 
Acest contract nu este întotdeauna favorabil pentru cetăţean. Este nevoie ca statul 
să fie stabilit într-un mod durabil și lucrativ și să fie condus cu chibzuinţă, pentru 
a putea oferi tot ce-i mai bun cetăţenilor săi. Atunci când statul este slab sau chiar 
decade sau are un deficit vizibil de bună guvernare, cetăţenii sunt rugaţi să sprijine 
statul până la nivelul de înregistrare a pierderilor personale sau chiar sacrificiilor, 
fără a obţine nimic în schimb.

Această condiţie se observă cel mai bine în domeniul securităţii naţionale. În 
mod normal sau natural, securitatea naţională ar trebui să fie un bun public, un 
serviciu produs de stat pentru tot poporul, fără nici o deosebire. Cu toate acestea, 
într-un stat modern securitatea este prevăzută în primul rând, pentru statul în sine 
și numai după ce statul este satisfăcut de nivelul de securitate, este luat în considera-
re poporul. Cu alte cuvinte, în orice moment când este afectată securitatea statului, 
discuţia va fi exclusiv în sensul lucrărilor de reparare sau sporire a securităţii de stat, 
cu nepăsare totală sau indiferenţă semnificativă faţă de cetăţeni.

În cazul Moldovei, se creează impresia că sectorul ei de securitate are misiuni 
numai în raport cu statul, și nu cu poporul. De exemplu, opţiunea de neutralitate, 
așa cum este menţionată în Constituţia Republicii Moldova, este importantă pentru 
stat, garantând independenţa și suveranitatea lui, dar nu neapărat în favoarea cetă-
ţenilor, care sunt divizaţi între Est și Vest în ceea ce privește preferinţele și sursele de 
bunăstare a lor.

Practic, statul modern a avut succes doar în epoca marilor războaie ale secolu-
lui al XX-lea, inclusiv în timpul Războiului Rece, atunci când statul garanta însăși 
existenţa poporului și lupta împotriva extincţiei în masă a populaţiei. În momentul 
în care acest tip de ameninţare s-a diminuat sau chiar a dispărut, au fost furnizate 
premisele pentru dezvoltarea unui stat postmodern.

Statul postmodern nu mai este un contract între stat și cetăţean, ci un acord între 
cetăţenii înșiși să trăiască și să lucreze împreună, atâta timp cât această asociere este 
benefică pentru toţi deopotrivă. În statul postmodern securitatea este asigurată în 
mod direct și de la bun început pentru fiecare individ, așa cum orice bun public ar 
trebui să facă. Un exemplu bun este transformarea apărării naţionale, de la cea bazată 
pe recrutarea specifică societăţii moderne, chemând fiecare cetăţean să apere statul, 
la apărarea naţională bazată pe profesioniști voluntari, atunci când statul furnizează 
tuturor cetăţenilor securitate în baza personalului angajat.

Problema strategică este că Moldova a devenit un stat independent la sfârșitul 
Războiului Rece sau la sfârșitul erei de invazie ori de războaie de distrugere globală. 
Moldovenii au început să-și construiască statul modern atunci când multe alte na-
ţiuni în Occident își construiau societăţile postmoderne sau transformau statele lor 
moderne în state postmoderne. Întrebarea este dacă Republica Moldova ar trebui să 
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parcurgă întregul drum de stabilire a unui stat modern și, numai după ce acest obiec-
tiv este atins, să transforme acest tip de organizare socială într-una postmodernă; sau 
Republica Moldova ar trebui să abandoneze proiectul de stat modern și să înceapă 
direct construirea unei societăţi postmoderne.

Sau, pentru a fi mai aproape de discuţia noastră, întrebarea este dacă OSC-urile 
din Moldova ar trebui să continue sprijinirea gândirii strategice în domeniul securi-
tăţii care furnizează beneficii în primul rând statului și apoi cetăţenilor, numai după 
ce este complet atinsă securitatea statului; sau ele ar trebui să sprijine gândirea stra-
tegică postmodernă, în care cetăţenii sunt pe primul loc.

Doar moldovenii știu sau pot găsi cele mai bune răspunsuri la aceste întrebări.



ROLUL SOCIETĂŢII CIVILE  
ÎN DOMENIUL PROBLEMELOR DE SECURITATE

Vreja Lucia Ovidia

Preşedinte, Asociaţia pentru Dezvoltare Durabilă Economico-Socială şi Securitate 
 - ADDRESS, România

În general, modul în care actorii societăţii civile pot influenţa deciziile în materie 
de securitate și apărare, incluzând domeniul militar, poliţia, serviciile de securitate 
și justiţia, este extrem de discutat. Pe de o parte, o mare problemă este aceea că, 
în materie de securitate și apărare, cetăţenii nu deţin suficiente informaţii pentru a 
identifica posibilele priorităţi. Este discutabil și dacă actorii societăţii civile pot sta-
bili cu certitudine aceste priorităţi și dacă pot influenţa deciziile în domeniul apărării 
și securităţii. 

Pe de altă parte, se susţine că rolul societăţii civile este puţin sau chiar deloc în-
ţeles de reprezentanţii sectorului de apărare și securitate, sector caracterizat printr-o 
rezistenţă faţă de orice influenţă publică. Alţi experţi consideră că societatea civilă nu 
deţine expertiza necesară pentru a oferi contribuţii semnificative în acest domeniu 
extrem de specializat. În acest context, un obiectiv major al reformei sectorului de 
securitate trebuie să fie acela de a-l face mai transparent, democratic, responsabil faţă 
de cetăţeni și mai accesibil, astfel încât să răspundă cât mai bine nevoilor acestora.

În pofida acestor discuţii, societatea civilă poate și trebuie să joace un rol mai 
important în încurajarea și chiar determinarea instituţiilor statului de a-și îndeplini 
obligaţiile în mod transparent și responsabil, inclusiv în domeniul securităţii și apă-
rării, prin influenţarea politicii, oferirea unor analize alternative și ajutarea la edu-
carea și informarea atât a factorilor decizionali, cât și a societăţii în ansamblu. Iar 
contribuţiile organizaţiilor societăţii civile la promovarea păcii și securităţii inter-
naţionale (mai ales în domeniul prevenirii și soluţionaării conflictelor violente), în 
special în perioada post-război rece, sunt exemple bune de colaborare prolifică între 
guverne și societatea civilă.

În prezent este general acceptat faptul că probabilitatea unei ameninţări conven-
ţionale (atac militar) la adresa securităţii statelor s-a redus, lăsând loc unei reconcep-
tualizări a securităţii ca rezultat al evenimentelor din ultimele două decenii (precum 
prăbușirea sistemelor comuniste, integrarea globală crescândă, atacurile teroriste de 
la 11 septembrie 2001). Un nou concept de securitate a fost dezvoltat, conexând di-
ferite categorii de activităţi: terorismul, traficul de droguri, crima organizată, crimi-
nalitatea transfrontalieră, migraţia ilegală, grupurile etnice minoritare etc. 

De exemplu, Strategia Europeană de Securitate din 2003 subliniază că prin-
cipalele riscuri la adresa securităţii Europei sunt terorismul, proliferarea armelor 
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de distrugere în masă, conflictele regionale, statele eșuate și crima organizată [1]. 
În mod similar, Raportul de implementare a Strategiei Europene de Securitate, din 
2008, ia în considerare schimbările survenite la nivel strategic și identifică “provo-
cările globale și ameninţările-cheie”, aducând problema proliferării armelor de dis-
trugere în masă în prim-plan (incluzând Coreea de Nord, Iranul și riscurile asociate 
unui interes global major pentru energia nucleară). Terorismul și crima organizată 
transnaţională sunt în continuare menţionate ca preocupări majore. Mai mult, ace-
lași raport subliniază riscurile emergente: schimbările climatice, atacurile ciberne-
tice și dependenţa energetică [2].

În același timp, potrivit “Analizei și recomandărilor Grupului de experţi cu 
privire la noul Concept Strategic al NATO”, datat cu 17 mai 2010, viitoarele ame-
ninţări (ne)convenţionale pot “include ofensive cu arme de distrugere în masă, agre-
siuni teroriste și eforturi de a vătăma societatea prin atacuri cibernetice sau întreru-
perea ilegală a principalelor linii de aprovizionare” [3]. 

Experţii NATO admit că “cele mai probabile ameninţări la adresa securităţii Alia-
ţilor în următorul deceniu vor fi neconvenţionale, și anume: 1) atac cu rachete balis-
tice (cu sau fără încărcătură nucleară); 2) lovituri ale unor grupări teroriste interna-
ţionale; și 3) atacuri cibernetice cu grade diferite de pericol. Alte ameninţări sunt, de 
asemenea, menţionate, incluzând întreruperile de energie și ale liniilor maritime de 
aprovozionare, consecinţele dezastruoase ale schimbărilor climatice globale și crizele 
financiare”. 

La nivel global, în următorul deceniu mediul internaţional de securitate va su-
feri, cel mai probabil, schimbări majore, având în vedere că, din punctul de vedere 
al securităţii, evenimentele dintr-un colţ al lumii vor avea repercusiuni în orice altă 
parte. De exemplu, așa cum afirmă experţii NATO, “anarhia dintr-o ţară poate crea 
oportunitatea pentru teroriști de a găsi locuri de refugiu de unde să opereze. O naţi-
une care nu respectă normele globale și rămâne nepedepsită creează un precedent ce 
poate fi urmat de alte state. Un atac cibernetic care provoacă haos într-un oraș poate 
inspira criminali în alte zone. Datorită accesibilităţii mijloacelor media moderne, 
chiar și grupurile teroriste și bandele de piraţi au astăzi specialiști în relaţii publice”.

Pe cât de evident este faptul că NATO și UE rămân principalii piloni de stabi-
litate și cooperare în regiunea euro-atlantică, pe atât de clar este că aceste instituţii 
au nevoie de cea mai bună adaptare la noua realitate, având în vedere că, în pofida 
probabilităţii scăzute a unui conflict militar în regiune, multe alte pericole și riscuri 
persistă: provocările transnaţionale care includ terorismul, traficul de arme, droguri 
și fiinţe umane sau proliferea armelor de distrugere în masă.

Pentru a contracara eficient noile provocări la adresa securităţii, ambele instituţii 
(NATO și UE) au nevoie de mai mult decât capabilităţi militare. Ele au nevoie, de 
asemenea, de o argumentare solidă a cauzei lor, eforturi pe termen lung pentru a in-
fluenţa opinia publică și atitudinile societale, în același timp susţinând transformări 
la nivelul guvernelor, comunităţilor și politicilor instituţionale. Cu accent pe educa-
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rea indivizilor și o mai mare conștientizare cu privire la ceea ce este necesar pentru 
atingerea unui obiectiv particular, acţiunile de advocacy pe probleme de securitate 
trebuie să fie îndreptate spre un public specific, prin tehnici de comunicare bazate 
pe strategii eficiente și să se concentreze pe procesele participative, oferind soluţii 
concrete și planuri de acţiune [4].

Cum experţii NATO militează pentru o campanie complexă de promovare a nou-
lui Concept Strategic al Alianţei în rândul “populaţiilor care știu puţine despre acesta 
și care pot fi sceptici cu privire la relevanţa organizaţiei pentru vieţile lor” [5], actorii 
societăţii civile pot aduce o contribuţie semnificativă la atingerea acestui obiectiv.

În domeniul problemelor de securitate și apărare, o potenţială colaborare guvern 
– societate civilă poate fi centrată pe următoarele teme [6]: 

1. Formularea mesajului campaniei – respectiv discursul ales pentru a “încadra” 
problema, natura soluţiilor ce vor fi susţinute, ca și obiectivele generale de politică. 
Aceste decizii sunt luate în etapa iniţială a unei noi campanii, cu mult înainte de în-
ceperea negocierilor interguvernamentale oficiale. De obicei, aceste alegeri determină 
atât dimensiunea potenţialului de impact al campaniei, cât și perspectivele succesului. 

2. Activarea/mobilizarea voinţei politice – activităţile societăţii civile de advo-
cacy pot spori gradul de conștientizare a problemei în dicuţie prin exploatarea reţe-
lelor existente, sensibilizarea factorilor decizionali prin lobby (la nivel naţional sau 
chiar internaţional) și pot promova o agendă politică internaţională coerentă. 

Cu toate acestea, atunci când se încearcă mobilizarea voinţei politice, trei dimen-
siuni importante sunt adesea neglijate:

– câștigurile în materie de credibilitate ce pot fi obţinute prin susţinerea formală 
a cauzei de către organizaţiile internaţionale; 

– plusul politic ce derivă din progresul obţinut în situaţii particulare sau de către 
anumite state; și 

– importanţa coaliţiilor de guverne ce susţin aceeași cauză pentru traducerea 
obiectivelor abstracte de politică în procese de dezvoltare efectivă.

3. Negocierea acordurilor (internaţionale) prin:
– Contribuţia directă a societăţii civile, respectiv implicarea directă în procesul 

de negociere, deși guvernele au rolul principal în această etapă a procesului. 
– Contribuţia indirectă a societăţii civile, de exemplu activităţi de lobby asu-

pra guvernului pentru a preveni repetarea acelorași greșeli, a expune principalele 
compromisuri propuse în spatele ușilor închise și a presa în scopul îmbunătăţirii 
substanţiale a textului aflat în discuţie. O tehnică eficientă ce poate fi utilizată de 
organizaţiile societăţii civile în această etapă este aceea de a milita pentru creșterea 
transparenţei pe parcursul negocierilor.

4. Monitorizarea implementării acordurilor (internaţionale), fie independent, 
fie în paralel sau în comun cu guvernele.

Cât privește valoarea adăugată a acestor două tipuri de actori (societatea civilă 
și guvernele), aceasta variază considerabil în fiecare din cele patru etape menţiona-
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te anterior: organizaţiile societăţii civile joacă, de obicei, un rol foarte important în 
definirea/încadrarea problemei și identificarea obiectivelor campaniei, în vreme ce 
guvernele au rolul central în negocierile oficiale. Ambele tipuri de actori joacă roluri 
importante în mobilizarea voinţei politice și în monitorizarea implementării, cele mai 
bune rezultate fiind înregistrate atunci când colaborarea dintre aceștia este strânsă.

Având în vedere toate aceste considerente, este cât se poate de evident că organi-
zaţiile societăţii civile au devenit participanţi-cheie în dezvoltarea unor politici pu-
blice globale referitoare la anumite probleme de securitate (precum prevenirea sau 
reducerea efectelor conflictelor violente, promovarea păcii, acţiuni umanitare etc.). 

Cu toate acestea, atunci când este vorba de probleme mai generale de securitate și 
apărare, în multe ţări din Europa Centrală și de Est organizaţiile societăţii civile încă 
se confruntă cu obstacole care le reduc eficienţa [7]: 

- Societatea civilă este, în general, slabă și adesea nu joacă un rol semnificativ în 
supervizarea publică a instituţiilor de securitate; 

- Actorilor societăţii civile le lipsește adesea finanţarea internă și cooperarea in-
stituţională cu agenţiile guvernamentale care le-ar permite să întreprindă studii in-
dependente și să joace rolul de sursă independentă de verificare publică a afacerilor 
de securitate și apărare; 

- Luarea deciziilor de politică externă și de apărare rămâne un domeniu exclusiv 
al elitei politice și administrative. Deși ideea unei includeri mai consistente a orga-
nizaţiilor societăţii civile în monitorizarea și controlul instituţiilor de securitate este 
oficial acceptată, parteneriatele existente dintre guverne și organizaţiile societăţilor 
civile tind să favorizeze organizaţiile care susţin politica de stat;

- Jurnalismul bine informat și critic pe probleme de securitate lipsește în mare 
măsură.

Deși dificile și complexe, aceste obstacole pot fi înlăturate prin eforturi susţinute 
ale organizaţiilor societăţii civile și ale guvernelor. Pentru început, trebuie subliniată 
importanţa “demistificării” conceptului de securitate, renunţării la ideea că “politica 
de securitate și apărare este o problemă exclusivă a guvernului” și apropierii cetăţe-
nilor de procesele decizionale care le afectează viaţa de zi cu zi.

Mai mult, organizaţiile societăţii civile trebuie să solicite guvernelor să fie res-
ponsabile faţă de modul în care alocă și utilizează resursele, inclusiv în domeniul se-
curităţii și apărării, respectiv să verifice dacă fondurile sunt alocate adecvat, cheltuite 
eficient și transparent, cu rezultate clar măsurabile. 

La fel de important, actorii societăţii civile trebuie să preseze guvernele să aloce 
resurse pentru informarea populaţiei, dezvoltarea unei politici publice coerente de 
informare asupra problemelor de securitate și apărare și să promoveze dezvoltarea 
unor instituţii independente pentru învăţare și implicare civică. 
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Succesul aşa-numitei revoluţii "twitter" din Moldova a condus la schimbări semnifica-
tive în politica internă şi externă a ţării, precum şi în societatea civilă. Moldova şi-a 
consolidat eforturile de integrare europeană. Mulţi lideri cu experienţă în domeniul 
societăţii civile au obţinut funcţii în organe guvernamentale şi pârghii de influenţă 
reală asupra situaţiei din ţara lor. Mai mult decât atât, în Republica Moldova au fost 
lansate dezbaterile cu privire la problema de securitate, iar discutarea opţiunii NATO 
nu mai este un tabu. 

Pentru că Ucraina a avut aproape aceeaşi experienţă ca şi Republica Moldova, aş 
dori să vă împărtăşesc bunele practici şi lecţii ucrainene despre integrarea euro-
atlantică, punând accentul, în special, pe exemplul Parteneriatului Reţelei NATO-
Ucraina, care trebuia să devină unul dintre actorii-cheie ai societăţii civile, în scopul 
promovării procesului de integrare a Ucrainei în NATO. Progresul Ucrainei în im-
plementarea Planului de acţiune Ucraina-NATO a fost monitorizat, iar cetăţenilor 
ucraineni le-au fost furnizate informaţii relevante cu privire la Alianţă. Deoarece 
Moldova implementează IPAP, precum şi structurile menţionate mai sus, ca de ex-
emplu Reţeaua, cred că experienţa din Ucraina va fi foarte valoroasă pentru parten-
erii din Moldova. 

Parteneriatul Reţelei NATO-Ucraina a fost creat o structura orizontală de unifi-
care, care trebuia să interconecteze actorii societăţii civile atât din Ucraina, cât şi 
din ţările NATO. Principala sarcină a Reţelei a fost de a oferi Guvernului Ucrainei 
asistenţă în integrarea în NATO, dar şi de a monitoriza progresul Planului de acţiune 
Ucraina-NATO şi implementarea planurilor-ţintă anuale ale Ucrainei. Reţeaua a fost 
înfiinţată sub umbrela NATO de către Biroul de Legătură (NLO) al NATO şi a fost 
sprijinit de această structură NATO special afiliată. Anume NLO a fost acela care a 
reuşit sa adune reprezentanţi ai diferitor ONG-uri din Ucraina şi pe colegii lor din 
ţările NATO. 

Parteneriatul Reţelei Ucraina-NATO pentru Dezvoltarea Expertizei în dome-
niul Societăţii Civile a fost înfiinţată în scopul promovării parteneriatului între 
organizaţiile publice din Ucraina, statele-membre NATO şi ţările partenere. O astfel 
de cooperare a avut drept obiectiv ajutarea sectorului nonguvernamental din Ucrai-
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na pentru facilitarea mai eficientă a dezvoltării şi îmbunătăţirii securităţii naţionale 
şi politicii de apărare şi aplicarea reformelor. 

La prima vedere, reţeaua a fost o clonă a unui alt grup de organizaţii, numit 
Liga Civică NATO-Ucraina. Cu toate acestea, au existat diferenţe semnificative între 
cele două asociaţii. În timp ce Liga se axa, în principal, pe informarea populaţiei cu 
privire la integrarea în NATO – prin utilizarea instrumentelor organizatorice şi fi-
nanciare furnizate de către Departamentul de Diplomaţie Publică a NATO, misiunea 
Reţelei a fost mult mai largă. Ea nu include doar diplomaţia publică, dar şi analiza, 
monitorizarea şi raportarea alternativă privind progresul de integrare a Ucrainei în 
NATO. Prin urmare, rolul Ligii a fost limitat la procesul de facilitare. 

Încă de la începutul funcţionării Reţelei, în cadrul structurii sale au fost create 
trei Grupuri de lucru. Grupul I a fost responsabil pentru cercetare şi elaborarea proi-
ectului politicilor şi recomandărilor în reforma sectorului de securitate. Atunci când 
s-au stabilit priorităţile activităţilor legate de securitate şi apărare în Grupul I, s-a pus 
accent pe importanţa analizei publice a legilor elaborate în sectorul de securitate, pe 
dezvoltarea modelelor sectorului de securitate, pe evaluarea integrată a ameninţărilor, 
pe identificarea intereselor naţionale, pe controlul civil asupra organizării militare de 
stat, pe promovarea dialogului între societate, armată şi autorităţi. De asemenea, a 
fost subliniată importanţa creării unei structuri funcţionale a sistemului de secu-
ritate, dezvoltării aspectelor legate de trecerea la contractul de servicii, precum şi 
intensificării activităţilor Consiliilor Sociale la Ministerul Apărării, Ministerul Afac-
erilor Interne şi Ministerul Afacerilor Externe.

Domeniul de expertiză a Grupului de lucru II a fost monitorizarea Planului de 
acţiune NATO-Ucraina. Sferele de interese şi obiectivele Grupului de lucru II, in-
titulat "Monitorizarea reformelor de integrare euro-atlantică" (aplicarea planului de 
acţiune Ucraina-NATO / a planurilor anuale ţintă) au fost: îmbunătăţirea planurilor 
viitoare – elaborarea proiectului de propuneri legate de reforme; evaluarea publică a 
implementării planurilor actuale; identificarea realizărilor pozitive şi pregătirea ma-
terialelor informative pentru a elucida necesitatea de a îndeplini standardele euro-
atlantice.

Grupul de Lucru III a fost responsabil de diplomaţie publică şi practic a dublat 
activităţile Ligii NATO-Ucraina evidenţiate mai devreme. 

NLO şi Reţeaua ONG-urilor de frunte au fost destul de entuziaşti, din moment 
ce au fost suficient de promiţătoare nu doar perspectivele de strângere de fonduri, 
dar şi autorităţile de stat şi-au exprimat interesul în privinţa activităţilor prevăzute 
de Reţea şi dorinţa de a fi implicate. Ar trebui remarcat faptul că această dorinţă a 
fost pe deplin satisfăcută şi a fost creată chiar şi structura guvernamentală numită 
Centrul Naţional pentru Integrarea Europeană şi Euro-atlantică (NCEEI), fiind unul 
dintre centrele de contact pentru Reţea. 

La sediul Biroului de legătură NATO în Ucraina, la Kiev, pe 13 şi 14 noiembrie 
2007 a avut loc un atelier de lucru privind activităţile Parteneriatului Reţelei Ucrai-
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na-NATO. La reuniune au participat 15 organizaţii nonguvernamentale ucrainene, 
preocupate de problemele de integrare euro-atlantică a Ucrainei în sectorul de securi-
tate. Biroul de legătură NATO în Ucraina a facilitat şi participarea unor reprezentanţi 
ai ONG-urilor din statele-membre NATO, şi anume Institutul pentru Studii Strate-
gice (Polonia), Fundaţia EURISC (România), Centrul pentru Politica de Securitate 
(Ungaria), Transparency International (Marea Britanie), Asociaţia pentru afaceri 
internaţionale (Republica Cehă) şi ICDS (Estonia). De asemenea, la această reuni-
une au participat reprezentanţi ai instituţiilor statului ucrainean şi anume: Consiliul 
Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei, Ministerul Afacerilor Externe al Ucrai-
nei, Centrul Naţional de Integrare Euro-atlantică a Ucrainei, Institutul Naţional de 
Studii Strategice. 

Pe parcursul celor două zile s-au desfăşurat ateliere de lucru cu participarea 
membrilor Grupului de lucru I, "Guvernarea în sectorul de securitate şi apărare", şi 
Grupului de lucru II, "Monitorizarea reformelor de integrare euro-atlantică". 

Evenimentele au abordat următoarele obiective principale: identificarea prob-
lemelor prioritare legate de domeniile activităţilor grupurilor de lucru; determinarea 
metodelor pe care organizaţiile publice le pot folosi pentru a contribui la tratarea 
problemelor menţionate mai sus; determinarea proiectelor principale ale grupurilor 
de lucru; elaborarea cadrului pentru proiectele grupurilor de lucru.

Cu toate acestea, în ciuda entuziasmului şi anumitor previziuni promiţătoare, 
activităţile Reţelei se confruntă cu mai multe provocări şi pericole. 

În primul rând, lipsa întâlnirilor formale şi contactelor personale a condus la 
faptul că, încă de la începutul activităţii sale, participanţii străini ai Reţelei au jucat 
un rol aproape convenţional. Pe de o parte, a fost firesc ca iniţiativa să aparţină părţii 
ucrainene, dar pe de altă parte, lipsa de facto a partenerilor străini a condus la pier-
derea reputaţiei Reţelei ca fiind o structură internaţională. 

În al doilea rând, cooperarea cu organismele guvernamentale a fost o altă 
problemă. Această provocare a afectat Grupul de lucru II. Iniţial, s-a presupus că 
cooperarea cu NCEEI prevede schimbul de informaţii şi elaborarea rapoartelor anu-
ale obiective privind progresele Ucrainei de integrare euro-atlantică. Însă NCEEI a 
refuzat să ofere informaţii şi a încercat să impună propriile reguli. De facto, Centrul a 
fost gata să coopereze, dar numai prin implicarea societăţii civile, în timp ce NCEEI 
ar fi oferit ONG-urilor acces la fondurile şi la tenderele de stat; în schimb, ONG-urile 
ar fi trebuit să legitimeze mecanic rapoartele guvernamentale, fără nici o cercetare şi 
studiu anterior. O hârtie de turnesol pentru Reţea a fost evaluarea ATP 2007. Aceasta 
a furnizat dovezi cu privire la lipsa de voinţă din partea organelor guvernamentale să 
coopereze şi să partajeze informaţia. 

De asemenea, nu au existat progrese în activităţile Grupului de lucru III. În 
general, eforturile în domeniul coordonării publice solicită diplomaţie şi coeziune. 
Grupul de lucru III a fost lipsit în mod semnificativ de aceste caracteristici. Liderii 
Grupului de lucru III nu au reuşit să dezvolte nici un fel de strategie şi să aducă idei 
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inovative, ba chiar au fost în imposibilitatea de a coordona activităţile membrilor 
Reţelei. A fost o practică comună, când în aceeaşi perioadă de timp ONG-urile im-
plicate în Reţea organizau evenimente publice în una şi aceeaşi regiune a Ucrainei, 
în timp ce alte regiuni au dus lipsă de atenţie. 

În afară de aceasta, datorită sensibilităţii chestiunii NATO şi atitudinii contro-
versate a societăţii faţă de aderarea la NATO, activităţile Grupului de lucru III au 
fost lipsite de multe ori de sprijinul mass-media. Dimpotrivă, adversarii integrării 
Ucrainei în NATO au reuşit să atragă mai mult atenţia mass-media prin organizarea 
demonstraţiilor şi scandalurilor.

O problemă gravă a Grupului de lucru III a fost lipsa de capacităţi organiza-
torice în reflectarea activităţilor Reţelei. În prezent, este dificil de a găsi pe site-ul 
oficial al Reţelei partenerii sau vreo informaţie despre cooperare. Din iunie 2006, 
când Reţeaua a fost lansată oficial, au fost emise doar 12 buletine oficiale. În ciuda 
numeroaselor proiecte pregătite de către participanţii la Reţea, inclusiv proiecte de 
succes ale Centrului Razumkov, doar unul este postat pe site; catalogul ONG-urilor 
care participă la Reţea nu poate fi accesat iar informaţia despre activitatea Reţelei 
este depăşită (Ultimul mesaj este din decembrie 2008).

Dintre toate, probabil, Grupul de Lucru I a avut mai mult sau mai puţin succes, 
deoarece a cooperat cu Ministerul Apărării, organul guvernamental prezidat la acea 
dată de domnul Anatoli Gritsenko, un profesionist devotat şi foarte competent. Aşa 
cum domnul Gritsenko însuşi provine din societatea civilă din Ucraina, el nu a inter-
venit în activităţile Grupului de lucru I şi a acceptat recomandările lui. 

De asemenea, trebuie menţionat că toate grupurile de lucru s-au lovit de prob-
lema capacităţilor slabe de finanţare. Iniţial, s-a presupus că activităţile Reţelei vor 
fi sprijinite direct de către NATO, printr-un Fond de trust creat special. Cu toate 
acestea, discuţiile vizavi de această iniţiativă au fost doar iluzii. Ţinând seama de 
faptul că nu foarte mulţi donatori au fost interesaţi de integrarea euro-atlantică şi, 
în plus, fondurile donatorilor străini care au fost direcţionate către guvern au vizat 
mai degrabă buna guvernare decât nevoile societăţii civile, toate acestea au fost o 
adevărată provocare pentru Reţea. 

Transformarea profundă a situaţiei externe a Ucrainei a complicat şi mai mult 
provocările sale interne. Vecinii din Vest ai Ucrainei (acum ţări democratice din 
NATO-UE) exercită o atracţie magnetică faţă de comunitatea euro-atlantică, în timp 
ce vecinul său rus din Nord-Est, din ce în ce mai autocratic, a devenit mai categoric 
şi mai intruziv, trăgând în direcţia Eurasiei. Intensificarea tensiunilor între avocaţii 
locali pentru Rusia/CSI şi UE/NATO au rezultat în Ucraina, de multe ori, în politici 
schizofrenice care trag în direcţii opuse [1, p. 377], fapt care a afectat indirect şi 
Reţeaua.

Pentru a rezuma, aş dori să subliniez exemplul Parteneriatul Reţelei NATO-
Ucraina – ca fiind lecţia învăţată de Ucraina în domeniul integrării euro-atlantice 
– şi să sugerez următoarele recomandări pentru partenerii din Moldova:



218 ARHITECTURA SECURITĂŢII ÎN VECINĂTATEA ESTICĂ A UNIUNII EUROPENE: PROVOCĂRI ȘI REALITĂŢI

Contactele personale contează cu adevărat şi fiecare activitate din reţea nu ar 1. 
trebui să excludă din ordinea de zi întâlnirile de lucru. Este vorba de contactele 
personale, care sunt utile atât pentru elaborarea strategiilor comune, cât şi pen-
tru creşterea coeziunii.
Cooperarea cu structurile guvernamentale este întotdeauna o provocare pen-2. 
tru ONG-uri. Chiar şi în cazul statelor democratice, ONG-urile se confruntă cu 
pericolul de a fi transformate într-un "idiot util" pentru stabilizarea proceselor de 
politică complexe [2, p. 32]. În cazul ţărilor în tranziţie, cooperarea cu guvernele 
se transformă adesea în subordonarea faţă de guvern, care contrazice conceptul 
societăţii civile. A. Tocqueville pune sub semn de întrebare însăşi ideea de pro-
movare a democraţiei prin intermediul eforturilor societăţii civile.
O atenţie deosebită trebuie acordată dezvoltării campaniilor informaţionale ino-3. 
vatoare folosind tehnologii moderne şi, de asemenea, învăţării a ceea ce înseamnă 
şi cum se fac campaniile de informare de succes.
Membrii reţelelor nu trebuie doar să-şi coordoneze activităţile în scopul de a evi-4. 
ta suprapunerea, dar trebuie, de asemenea, să informeze publicul larg cu privire 
la astfel de activităţi. În mod ideal, acesta ar trebui să fie elementul campaniilor 
de informare menţionate mai sus, dar, oricum, ar trebui să fie utilizate resurse 
limitate – de exemplu, buletine informative, liste de abonaţi şi web site-uri.
Eforturile colectării de fonduri sunt o parte esenţială a procesului de dezvoltare 5. 
a reţelei. Deşi există o organizaţie-donator umbrelă care oferă o valoare în plus, 
diversificarea resurselor financiare ar trebui să fie luată în considerare.

Consider că recomandările menţionate în această prezentare, precum şi exemp-
lul nereuşit al Reţelei în Ucraina vor fi de ajutor colegilor noştri din Republica Mol-
dova. De asemenea, cred că reprezentanţii societăţii civile din Republica Moldova 
vor putea să evite greşelile colegilor lor ucraineni şi vor putea îmbogăţi Europa de Est 
cu încă o poveste de succes de "promovare a democraţiei".

Referinţe: 

1.  Simon Jeffrey (2009). Ukraine needs to decide its strategic alignment. Studii sud-est euro-
pene şi ale Mării Negre, 9: 3.

2.  Klaus Eder (2009). Crearea societăţii civile europene: “Imaginate”, “practicate” şi “puse în 
acţiune”. Politica şi Societatea 28 (2009).
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Vecinul și, în același timp, „provocatorul” cel mai mare al Norvegiei este Rusia. Ast-
fel, Norvegia este la fel de interesată ca Moldova de geopolitica Rusiei și de atitudinile 
acesteia faţă de vecinii săi. Experienţa Norvegiei cu Rusia a avut o altă dimensiune 
decât cea a Moldovei în timpul Războiului Rece și este diferită și astăzi. Totuși, din 
această experienţă pot fi trase anumite învăţăminte. 

Cea mai bună strategie în relaţiile cu Rusia este de a crea impresia că Moldova 
nu este dependentă de aceasta. Moldova promovează foarte intens imaginea Rusiei, 
inclusiv când face referire la conflictul din Transnistria, fără a percepe acest lucru 
sau fără a și-l dori. Moldova discută prea mult despre Rusia și încearcă să găsească 
soluţii împreună cu Rusia în problema transnistreană. Strategia potrivită ar fi de a 
transmite această problemă Rusiei; de a o face responsabilă de conflict și de a-i trezi 
sentimentul de vinovăţie și jenă. Moldova are nevoie de aliaţi, care ar negocia rezol-
varea conflictul transnistrean cu Rusia. De fiecare dată când Moldova este refuzată 
în chestiunea transnistreană, aceasta trebuie să ceară compensaţii Rusiei. Ţările ne-
utre pot negocia aceste compensaţii, în numele Moldovei.

Norvegia este o ţară binecunoscută pentru rolul său în procesele de reconciliere 
și rezolvare a conflictelor. Rolul Norvegiei poate varia de la un intermediar și media-
tor activ până la un negociator oficial la cel mai înalt nivel în procesele de stabilire a 
păcii, procese ce sunt caracterizate de asimetria fundamentală de putere între părţile 
implicate în negociere. Unul dintre cele mai elocvente exemple este rolului său în ne-
gocierile care, într-un final,  au dus la semnarea Acordului de pace israeliano-palesti-
nian de la Oslo, din septembrie 1993. Rolul Norvegiei în aceste procese nu este bazat 
pe un simplu altruism, din moment ce politica de pace a devenit parte integrantă a 
politicii de securitate într-o lume globalizată și aceasta presupune principiul „ajută-i 
pe alţii”. Moldova are o poziţie geopolitică deosebită. Norvegia are interese privind 
această poziţie, de vreme ce Rusia este cel mai mare vecin al său. Politica de pace a 
Norvegiei presupune mult mai mult decât implicarea în procesele de pace. Astfel, 
Norvegia, prin prisma experienţei sale bogate și statutului internaţional înalt, poate 
contribui substanţial la rezolvarea conflictului din Transnistria. 

Moldova a înregistrat multe succese politice și economice după destrămarea 
Uniunii Sovietice din 1990 și după proclamarea independenţei din 1991. Ea a trecut 
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printr-o serie de transformări instituţionale și a realizat multe obiective pentru a 
deveni o ţară stabilă. Astăzi, Moldova înfruntă noi provocări internaţionale. 

O Moldovă independentă, eficientă și sigură este valoroasă nu doar pentru cetă-
ţenii săi, dar și pentru statele vecine și cele europene. 

Moldova trebuie să-și dezvolte și să-și optimizeze poziţia sa de stat suveran.
Având libertate diplomatică în acţiuni, Moldova poate contribui, în mare măsu-

ră, la stabilitatea regională în Nordul Balcanilor, în Europa Centrală și de Est, pre-
cum și în toată Europa. 

Moldova a devenit membru al organizaţiilor internaţionale și regionale, stabilin-
du-și drept obiectiv de a obţine statutul de membru în alte organizaţii multilaterale 
europene și euro-atlantice. 

Totuși, perspectiva politicii externe trebuie să se orienteze spre a fortifica inte-
gritatea geopolitica a ţării, a stabili o influenţa regională și a câștiga acces la cât mai 
multe pieţe. 

Varietatea instituţiilor europene și internaţionale este impresionant de mare. 
Moldova are privilegiul de a alege dintr-un număr mare de instituţii, în calitate de 
arene în diplomaţia sa. Mai mult decât atât, alegerile trebuie făcute conform unei 
evaluări transparente a oportunităţilor și necesităţilor. 

Moldova trebuie să decidă singură asupra aliaţilor săi, și nu trebuie să permită 
implicarea  experţilor internaţionali, altor instituţii, UE sau altor state dominante, ca 
Rusia, în procesul de luare a deciziilor privind alegerile instituţionale. 

Moldova trebuie să aibă o politică independentă pentru cetăţenii săi – demos –, 
și nu o politică dictată de alţii. 

Aspiraţia Moldovei de a deveni membru al UE este un obiectiv impresionant și ţara 
trebuie să lucreze în continuare în această direcţie. În prezent, UE este cuprinsă de o 
stare critică, definită ca „oboseala extinderii însoţită de probleme interne digestive”. 

În timp ce așteaptă aderarea la UE, Moldova poate să se orienteze spre alte opţi-
uni privind politica sa externă. Crearea noilor alianţe poate aduce noi oportunităţi 
Moldovei și poate îmbunătăţi poziţia și imaginea sa în procesul negocierii cu UE. Un 
exemplu real și pragmatic poate fi obţinerea statutului de membru în Asociaţia Eu-
ropeană a Liberului Schimb (AELS) și Acordul privind Spaţiul Economic European 
(SEE) [1]. Elveţia este interesată și deschisă de a primi noi membri pentru a menţine 
existenţa AELS, în cazul în care Islanda va deveni membru UE. În 2010, AELS a săr-
bătorit cea de-a 50 aniversare, iar SEE cea de-a 15. Este o oportunitate simbolică de a 
depune formularele pentru aderare în acest an. Fiind membru al AELS, Geneva va fi 
cea care va negocia aderarea Moldovei la UE și la Zona Profundă și Cuprinzătoare de 
Liber Schimb (ZPCLS), și nu Moldova. În momentul de faţă, AELS negociază Zona 
de Liber Schimb cu Rusia. Și iarăși Geneva va fi cea care va negocia aceasta Zonă de 
Liber Schimb între AELS și Rusia, în numele membrilor săi, și nu Moldova și ceilalţi, 
singuri. Avantajul practic este faptul că Moldova nu va bate în permanenţă la ușa 
închisă a Comisiei UE, ci îi va mandata pe alţii să o facă în numele său. În același 
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timp, Moldova va avea mai mult timp pentru a se concentra asupra reformelor și a 
se pregăti pentru viitoarea aderare la UE. Un număr mare de membri precedenţi ai 
AELS au aderat mai devreme sau mai târziu la UE. Astfel, ţara care este membru al 
AELS devine și membru al UE. Moldova poate merge pe această cale, dacă acesta 
este unul dintre interesele sale.

Statutul de membru al AELS nu trebuie să fie unul printre multe celelalte, ci 
trebuie să fie unul bine calculat și gândit. Aceasta poate aduce valoare. Totuși, Mol-
dova trebuie, în același timp, să înceapă să-și reducă activităţile de membru în unele 
organizaţii mai puţin eficiente și să se concentreze asupra câtorva de importanţă 
strategică pentru viitoarea politică externă a ţarii. Rezultatul cel mai important ar 
trebui să fie creșterea independenţei proprii a Moldovei. 

Puterea financiară nu este deţinută nici în SUA, nici în UE, ci de ţările ce devin noi 
puteri – China, Japonia și Rusia. Ultimele trei ţări încă își revin de pe urma crizei finan-
ciare, dar, totodată, ele deţin cele mai mari rezerve de aur și valută străină din lume. 

Moldova are nevoie de o diplomaţie și o politică externă orientată spre piaţă, 
având drept prioritate accesul la pieţe pentru serviciile și produsele moldovenești. 

Pieţele pentru produsele moldovenești pot fi găsite oriunde. Astfel, „strategia ge-
oeconomică” a Moldovei trebuie să fie una pragmatică. Moldova nu are nevoie de 
relaţii economice cu ţări dominante pe piaţă, ca Franţa, dar cu ţări medii, ca Elveţia 
– pentru vinuri, Turcia – pentru produsele agricole. Danemarca a avut o economie 
similară celei din Moldova. Aceasta a început ca o ţară agrară și s-a dezvoltat, deve-
nind un stat cu un nivel înalt de industrializare. Este un exemplu demn de a fi urmat. 
Slovacia, la fel, a început ca un stat agrar și a trecut la fabricarea echipamentului și 
instrumentelor pentru agricultură, astfel obţinând o eficacitate în economia sa. 

Moldova trebuie să-și analizeze strategic pieţele, să-și găsească nișele și capacită-
ţile pentru produsele sale, alăturându-se partenerilor de talie medie. 

Moldova dispune de o varietate mare de resurse naturale. Populaţia, energia și 
experienţa acesteia sunt valorile principale ale ţării. Poziţia Moldovei atrage și oferă 
oportunităţi de angajare și plasare a produselor sale pe pieţele internaţionale. 

Obiectivul final al Moldovei pe termen lung este de a renunţa la sprijinul organi-
zaţiilor și donatorilor internaţionali, printre care se numără FMI și BERD. Asistenţa 
externă este de o importanţă majoră atunci când aceasta sprijină structurile naţiona-
le deja existente și care se află în faza dezvoltării durabile.

Scopul politicii externe și regionale de securitate a Moldovei trebuie să fie schim-
barea poziţiei statului în relaţiile internaţionale de la negociator pentru donaţii și 
împrumuturi la un partener activ în negocieri în politica mare. Tot ceea ce va spori 
poziţia Moldovei, în calitate sa de ţară independentă, suverană și sigură, este de o 
valoare mult mai mare decât orice aderare la UE, NATO, pe termen lung. 
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Recomandări de politici pentru Guvernul Moldovei şi societatea civilă 

O Moldovă independentă, suverană, eficientă și sigură este valoroasă nu doar 1. 
pentru cetăţenii săi, ci și pentru statele vecine și cele europene. 
Având libertate diplomatică în acţiuni, Moldova poate contribui, în mare mă-2. 
sură, la stabilitatea regională în Nordul Balcanilor, în Europa Centrală și de Est, 
precum și în toată Europa. 
Perspectiva politicii externe a Moldovei trebuie să se orienteze spre a fortifica 3. 
integritatea geopolitică a ţării, a stabili o influenţă regională și a câștiga acces la 
cât mai multe pieţe. 
Moldova trebuie să facă o alegere strategică în baza unei evaluări transparente a 4. 
oportunităţilor și necesităţilor dintr-un număr de instituţii, în calitate de arene 
în diplomaţia sa. 
Moldova trebuie să decidă singură asupra aliaţilor săi și nu trebuie să permită 5. 
implicarea experţilor internaţionali, altor instituţii, UE sau altor state dominante, 
ca Rusia, în procesul de luare a deciziilor privind alegerile instituţionale. 
În timp ce așteaptă aderarea la UE, Moldova poate să se orienteze spre alte opţi-6. 
uni privind politica externă a ţării, spre exemplu aderarea la Asociaţia Europeană 
de Liber Schimb (AELS). 
Moldova are nevoie de o diplomaţie și o politică externă orientată spre piaţă, 7. 
având drept prioritate accesul la pieţe pentru serviciile și produsele moldove-
nești.
Scopul politicii externe și regionale de securitate a Moldovei trebuie să fie schim-8. 
barea poziţiei statului în relaţiile internaţionale de la negociator pentru donaţii și 
împrumuturi la un partener activ în negocieri în politica mare. Tot ceea ce va spo-
ri poziţia Moldovei, în calitatea sa de ţară independentă, suverană și sigură, este de 
o valoare mult mai mare decât orice aderare la UE, NATO, pe termen lung. 

Referinţe:

1. AELS este o organizaţie interguvernamentală fondată în 1960. La baza acesteia a stat  pre-
misa de liber schimb ca un mijloc de realizare a creșterii și prosperităţii în rândul statelor sale 
membre, precum și promovarea cooperării economice între ţările vest-europene. De astfel, AELS 
și-a dorit să contribuie la expansiunea comerţului în lume. Bazându-se pe aceste scopuri, AELS 
susţine astăzi realizarea Convenţiei (comerţul intra-AELS), Acordului SEE (relaţiile AELS-UE) 
și Acordurilor de Liber Schimb AELS (relaţiile cu statele terţe). Convenţia  AELS și Acordurile 
AELS de liber schimb sunt gestionate de oficiul de la Geneva, iar Acordul SEE – de oficiul de la 
Bruxelles.

AELS a fost fondată prin Convenţia de la Stockholm din 1960. Scopul principal al asociaţiei 
este de a oferi un cadru pentru liberalizarea comerţului cu mărfuri între statele sale membre. În 
același timp, AELS a fost creată ca o contrabalanţă economică a CEE, care a fost orientată mai 
mult spre politică. Relaţiile cu CEE, mai apoi cu CE și UE, de la bun început, au stat la baza ac-
tivităţii AELS. În anii ’70, statele AELS au încheiat acorduri de liber schimb cu CE, iar  în 1994 
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Acordul SEE a intrat în vigoare.  La începutul anilor ’90, AELS a stabilit relaţii de comerţ cu ţările 
terţe și din afara Europei. Primii parteneri au fost ţările din Centrul și Estul Europei, urmate de 
cele din bazinul mediteranean. În ultimii ani, reţeaua AELS de acorduri privind liberul schimb a 
cuprins Asia și a trecut în zona Atlanticului. 

AELS a fost fondată de următoarele șapte ţări: Austria, Danemarca, Norvegia, Portugalia, 
Suedia, Elveţia și Marea Britanie. Finlanda s-a alăturat în 1961, Islanda în 1970 și Liechtenstein 
în 1991. În 1973, Marea Britanie și Danemarca au părăsit AELS pentru a adera la CE. Acestea au 
fost urmate de Portugalia în 1986  și de Austria, Finlanda și Suedia  în 1995. Astăzi membri AELS 
sunt Islanda, Liechtenstein, Norvegia și Elveţia.

Fiind o organizaţie interguvernamentală, condiţiile de aderare sunt mai simple decât cele de 
aderare la UE, cea din urmă având o structură între un stat federal și o confederaţie, un Bund 
(federaţie, din germană), având o construcţie instituţională și constituţională mai complicată.



UE ŞI MOLDOVA: UN AN DUPĂ LANSAREA  
PARTENERIATULUI ESTIC 

Paul Ivan

Centrul Român de Politici Europene (CRPE)

Introducere

A trecut mai bine de un an de la lansarea oficială a Parteneriatului Estic (PE) în mai 
2009, o iniţiativă comună polonezo-suedeză, care încearcă să îmbunătăţească cadrul 
relaţiilor dintre UE și cei șase vecini est-europeni (Belarus, Ucraina, Moldova, Geor-
gia, Azerbaidjan și Armenia). Scopurile principale ale PE sunt asocierea politică și 
integrarea economică a celor șase ţări ale PE cu UE. 

Parteneriatul Estic a fost creat pentru a pune în practică dimensiunea estică a 
Politicii Europene de Vecinătate (PEV), care a fost lansată în 2004. Din aceste consi-
derante parteneriatul a fost salutat, fiind făcut un pas în direcţia diferenţierii dimen-
siunilor estice și sudice ale PEV. PE a fost lansat, în parte,  și ca o reacţie la iniţiativa 
Franţei de a crea Uniunea pentru Mediterană (UM), cu vecinii sudici ai Europei, dar 
PE nu presupune crearea noilor instituţii, cum este cazul UM. 

Acest raport își propune să prezinte poziţia actuală a celor șase ţari ale PE în 
ceea ce privește iniţiativa, analizând mai amplu cazul Moldovei. Raportul va pune 
în discuţie și faptul că, deși s-au înregistrat unele rezultate, PE este departe de a-și fi 
atins capacităţile maxime, iar aceasta impune realizarea unor succese palpabile. În 
partea a doua a raportului se va pune în discuţie faptul că Moldova ar putea deveni 
o istorie de succes, necesară Parteneriatului Estic. Încheie această lucrare concluziile 
și recomandările. 

Parteneriatul Estic – un start „confuz”

Iniţiativa a fost sprijinită diferit în cadrul UE. Majoritatea liderilor influenţi ai UE 
(Nicolas Sarkozy, Gordon Brown, Silvio Berlusconi și Jose Luis Zapatero) nu au fost 
prezenţi la deschiderea Summitului de la Praga. Parteneriatul a fost sprijinit, în spe-
cial, de către statele-membre ale Europei Centrale și de Est (Polonia, Republica Cehă, 
Statele Baltice etc.). Ţări ca România, Bulgaria și Grecia au avut o poziţie sceptică 
privind PE, invocând îngrijorarea că PE este o copiere a iniţiativelor Sinergiei Mării 
Negre. Iniţial, Guvernul Suediei a sprijinit activ această iniţiativă, ca mai apoi să se 
implice tot mai puţin în elaborarea cadrului PE. 

Deși PE nu exclude statutul de membru al UE, unii au văzut această iniţiativă ca 
pe un premiu de consolare pentru ţările cărora nu li s-a oferit statutul de membru 
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al UE. Această critică este alimentată de faptul că, în cadrul PE, UE se bazează pe 
instrumente de extindere, iar stimulentele nu sunt cele pentru extindere, deoarece 
UE nu oferă ţărilor perspectiva de aderare.

Politica a fost, de asemenea, criticată de Rusia. În martie 2009, ministrul aface-
rilor externe Serghei Lavrov a acuzat UE de faptul că încearcă astfel „să-și lărgească 
sfera de influenţă” asupra vecinilor Rusiei. Aceasta i-a determinat pe oficialii eu-
ropeni să menţioneze de nenumărate ori, în discursurile lor, că Parteneriatul Estic 
nu este îndreptat împotriva Moscovei. În timp ce cadrul PE permite ţărilor terţe să 
participe la diverse proiecte (Turcia și Rusia sunt luate în considerare), acest punct, 
probabil, nu va fi realizat în viitorul apropiat. 

Dar ce oferă PE?

Ce oferă PE?

Parteneriatul Estic oferă o bază bilaterală și multilaterală, existenţa ultimei diferenţi-
ind politica de la Politica Europeană de Vecinătate, începând cu 2009. Din punct de 
vedere instituţional, Parteneriatul Estic va consta din summituri bianuale, summi-
turi anuale ale miniștrilor de externe, reuniuni bianuale privind „platformele tema-
tice”, Adunarea Parlamentară Euronest și Forumul Societăţii Civile. 

Comisia Europeană a alocat 600 de milioane de euro pentru perioada 2010-
2013: 350 milioane pentru dimensiunea multilaterală, 175 milioane pentru reforme-
le interne (Programele Comprehensive de Consolidare Instituţională) și 75 milioane 
pentru programele-pilot în dezvoltarea regională. Beneficiarii principali ai asistenţţi 
PE vor fi administraţiile publice din statele PE. 

Baza bilaterală 

Baza bilaterală este pilonul principal al PE. Relaţiile bilaterale dintre UE și ţările PE 
se vor baza pe acorduri de asociere, zone profunde și cuprinzătoare de liber schimb 
(ZPCLS) și acorduri privind liberalizarea regimului de vize.

Bilateral, finanţarea va fi acordată pentru programe de consolidare a instituţiilor 
și cele de dezvoltare regională. Programele Comprehensive de Consolidare Institu-
ţională au ca scop sprijinirea eforturilor guvernelor PE de a implementa reformele 
convenite cu UE. Acest punct va fi realizat prin intermediul programelor de twin-
ning (înfrăţire instituţională), consilierilor, instruirilor și schimburilor de personal 
din ţările PE în instituţii similare din statele-membre. Implementarea acestor pro-
grame va începe în 2011. Programele-pilot în dezvoltarea regională sunt formate în 
concordanţă cu politica de coeziune a UE și au drept scop reducerea inegalităţilor 
economice și sociale dintre regiuni, prin finanţarea proiectelor privind infrastructu-
ra, întreprinderile mici și mijlocii (ÎMM) și capitalul uman. Cu toate acestea, progra-
mele de dezvoltare regională vor fi aprobate abia în 2012. 
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Baza multilaterală 

Pe lângă baza bilaterală care este atât de importantă, PE vine cu dimensiunea mul-
tilaterală. Cooperarea multilaterală a PE se va baza pe patru platforme tematice de 
politici, și anume: 1. Democraţie, guvernare eficientă și stabilitate; 2. Integrare eco-
nomică și aliniere la politicile UE; 3. Securitate energetică; 4. Relaţii dintre oameni. 
După cum a fost menţionat [1], unele subiecte incluse în platforme (securitatea 
energetică, mediul ambiant, relaţiile dintre oameni etc.) au un aspect multilateral 
mai accentuat decât altele (guvernarea eficientă).

Platformele sunt discutate cel puţin de două ori pe ani, la nivelul înalţilor oficiali, 
care la rândul lor raportează la reuniunile anuale ale miniștrilor de externe. Primele 
propuneri ale CE au fost prezentate la prima rundă de întâlniri privind platformele, 
în iunie 2009. Obiectivele de bază și platformele programelor de lucru pe 2 ani au 
fost aprobate în cea de a două rundă de întâlniri din noiembrie 2009 și semnate în 
timpul reuniunii ministeriale din decembrie. 

Baza multilaterală a Parteneriatului Estic conţine un număr de iniţiative em-
blematice care au drept scop de a conferi substanţă și vizibilitate PE: gestionarea 
integrată a frontierelor (GIF); prevenirea, pregătirea și capacitatea de răspuns la ca-
lamităţile naturale și cele provocate de om; guvernanţa în materie de mediu /ÎMM/; 
diversificarea aprovizionării cu energie; pieţele regionale de electricitate; eficienţa 
energetică și energia regenerabilă. 

Forumul Societăţii Civile (FSC)

Dimensiunea multilaterală a creat Forumul Societăţii Civile al Parteneriatului Estic 
pentru „a promova relaţiile dintre organizaţiile societăţii civile și a facilita dialogul 
acestora cu autorităţile publice”. Prima întâlnire a Forumului Societăţii Civile a avut 
loc la Bruxelles, pe 16-17 noiembrie 2009, iar cel de-al doilea forum va avea loc la 
Berlin, pe 18-19 noiembrie 2010. Forumul a creat patru grupuri de lucru pentru cele 
patru platforme tematice, iar acestea elaborează recomandări privind dezvoltarea 
în perspectivă a PE. Totuși, este necesară o coordonare continuă între platformele 
guvernamentale și nonguvernamentale ale dimensiunii multilaterale a PE, deoarece, 
în prezent, acestea par să meargă în paralel. 

Nu este clar dacă Forumul Societăţii Civile este capabil de a fi ceva mai mult 
decât un eveniment organizat o dată pe an. Iniţiativei îi lipsește finanţarea cores-
punzătoare, deoarece nu sunt alocate fonduri pentru sprijinirea proiectelor societăţii 
civile pentru 2010 și 2011. Chiar și costurile administrative ce ţin de organizarea 
Forumului abia de sunt acoperite. 
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Euronest

Euronest este componenta parlamentară a Parteneriatului Estic. Aceasta constă din 
60 de membri ai Parlamentului European și 60 de membri parlamentari din șase ţări 
ale PE. Regulamentele Euronest au fost elaborate, dar momentan activitatea aces-
tuia este blocată, deoarece UE nu recunoaște Parlamentul Belarusiei, ca o instituţie 
legitimă și reprezentativă. PE a venit cu propunerea ca locurile membrilor belaruși 
în Euronest să fie preluate de reprezentanţii opoziţiei din Belarus și cei ai societăţii 
civile, dar aceasta a fost respinsă categoric de către guvernarea Belarus și nu este 
sprijinită de alte ţări ale PE. Părţile ce sprijină Belarus doresc ca ţara să aibă drepturi 
egale în cadrul PE și invocă faptul că societatea civilă a Belarus este deja reprezentată 
în Forumul Societăţii Civile. În această situaţie, decizia finală este luată de către UE: 
de a accepta regimul belarus în PE sau nu. O posibilă soluţie pentru rezolvarea aces-
tei situaţii ar putea fi „îngheţarea” locurilor Belarusi în Euronest până la viitoarele 
alegeri parlamentare desfășurate în Belarus.

PE astăzi. Comparaţia ţărilor PE

Perioada de la lansarea Parteneriatului European (PE) nu a adus mari îmbunătăţiri 
în regiune. Economiile ţărilor au fost serios afectate de criza economică globală, une-
le dintre ele (Ucraina, Armenia) experimentând contracţii ale produsului intern brut 
(PIB) de până la două cifre în 2009. De asemenea, pe frontul democraţiei nu s-au 
înregistrat mari succese, Moldova fiind probabil singura excepţie. Nu s-au înregistrat 
îmbunătăţiri majore nici în situaţia conflictelor îngheţate. Deși Înaltul Reprezentant 
Ashton a declarat că relaţiile externe sunt una dintre priorităţile ei, politicile actuale 
ale UE nu au adus mari rezultate în regiune și UE este încă departe de a avea rolul pe 
care și-l dorește între vecini. 

Un studiu recent al Universităţii din Aberystwyth despre opinia publica în Bela-
rus, Rusia, Ucraina și Republica Moldova arată că Moldova este cea mai prietenoasă 
ţară estică în legătură cu UE. În Belarus fiecare al doilea respondent nu a putut numi 
locaţia sediului UE. Instrumentele politice EU în zonă sunt puţin cunoscute, după 
cum arată studiul. În Belarus, 83% nu au auzit niciodată de Politica Externă sau de 
Parteneriatul Estic, în timp ce în Ucraina procentajul este de 80%. Mai puţin de ju-
matate dintre respondenţii ucrainieni au avut păreri pozitive legate de UE. 

Cu privire la integrarea economică a ţărilor PE în UE, este clar că zona de comerţ 
liber este foarte distantă în cazul unor membrii în particular. Două studii de fezabi-
litate comandate de Comisia Europeană pentru Armenia [2] și Georgia [3] au arătat 
că zona ar putea aduce importante beneficii ambelor ţări, dar că “niciuna dintre cele 
două ţări nu poate încă să negocieze o liberalizare a comerţului de asemenea anver-
gură și cu atât mai puţin să implementeze și să susţină angajamentele solicitate” [4]. 
Azerbaijan și Belarus sunt mult mai în urmă, deoarece niciuna dintre acestea nu este 
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membră a OMC. Belarus planifică în fapt să adere la o uniune vamală cu Rusia și 
Kazakhstan și astfel să facă imposibil comerţul liber cu UE. 

Statele-membre UE au interese divergente în ce privește vecinii și politicile de 
extindere. La fel, cele șase ţări ale PE au vederi diferite în ce privește nivelul lor de 
cooperare cu UE. 

Armenia

Deși UE este destul de populară printe armeni, elita politica armeană este mai degra-
bă împărţită în ceea ce privește problema integrării europene. PE este văzut pozitiv 
pentru că ţara are ambiţii moderate referitor la dezvoltarea relaţiilor sale cu UE. 
Situarea Armeniei între Azerbaijan și Turcia o face un aliat de nădejde pentru Rusia 
în regiune, dar și o ţară destul de izolată. De aceea Parteneriatul Estic este văzut ca o 
cale de ieșire din izolarea regională, dar și de obţinere a noilor fonduri pentru mo-
dernizarea ţării. În acest sens Armenia a primit de la EC asistenţă macrofinanciară în 
valoare de 100 milioane euro (65 milioane ca împrumut și 35 ca subvenţie).

Guvernul Armean și-a declarat interesul pentru liberalizarea regimului de vize 
și crearea unei zone libere de comerţ cu UE. Armenia speră, de asemenea, că UE 
ar putea juca un rol important în stabilizarea regiunii cu probleme a Caucazului. 
Comisia Europeană și Armenia planifică să înceapă negocierile pentru un Acord de 
Asociere care ar trebui să înlocuiască prezentul Parteneriat și Acord de Cooperare. 
Uniunea Europeană este în special interesată de îmbunatăţirea drepturilor omului și 
a calităţii alegerilor în ţară.

Azerbaijan

Azerbaijan, una dintre cele mai autoritare ţări din Parteneriatul Estic, nu este de 
facto  interesată de integrarea în UE și, în timp ce dorește întărirea relaţiilor cu UE, 
a specificat foarte clar că nu va participa pe direcţiile multilaterale ale PE cu Arme-
nia, atât timp cât această ţară ocupă teritoriul azerbaijan. Azerbaijan tinde să vadă 
Parteneriatul Estic ca pe o reambalare a unor programe deja existente, și nu ca pe o 
initiaţivă complet nouă. 

Azerbaijan este în special interesat de aspectele de securitate, din cauza conflic-
tului în desfășurare cu Armenia pentru Nagorno-Karabakh, dar și de chestiuni eco-
nomice (în special legate de energie) și de liberalizarea regimului de vize. Cu toate 
acestea, UE este mai puţin implicată în rezolvarea acestui conflict decât în cele din 
Georgia și Moldova. Fiind bogat în resurse energetice, Azerbaijanul este mai puţin 
dependent de condiţionările UE și mai puţin interesat de asistenţa economică a UE. 

Azerbaijan nu pare dispus să pună în aplicare reformele de democratizare. Par-
teneriatul Estic a fost în general întâmpinat bine de societatea civilă azerbaijană, ca o 
modalitate de europenizare a regimului. În ciuda acestui deficit, Azerbaijan rămane 
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un partener-cheie al resurselor energetice pentru UE, ambele părţi planificând să 
înceapă negocierile pentru un Acord de Asociere în iulie 2010.

Georgia

De la Revoluţia Roz din 2003, regimul președintelui Saakashvili a cerut integrarea 
ţării în structurile europene și euro-atlantice. Totuși accesul Georgiei la NATO a fost 
serios afectat de războiul din 2008 cu Rusia și pare a fi în prezent amânat. Ca rezultat 
al razboiului, ţara a pierdut controlul asupra Abkhaziei și Osetiei de Sud și, în conse-
cinţă, caută sprijin de la UE pentru a recăpăta integritatea teritorială a statului.

Georgia este interesată de implicarea UE în rezolvarea conflictului din Caucaz, 
dar și de liberalizarea vizelor și constituirea unei zone libere de comerţ cu UE. Ţara 
speră, de asemenea, la asistenţă financiară de la UE, implicit pentru reconstrucţia 
zonelor afectate de recentul război. Cum Georgia este o ţară importantă de tranzit 
energetic, guvernul este de asemenea interesat de securitatea energiei și dezvoltarea 
de noi rute de tranzit al energiei (UE a susţinut conducta Nabucco). 

Totuși, războiul cu Rusia, stilul impulsiv al preșendintelui Saakashvili, reprimarea 
mass-mediei de opoziţie și folosirea forţei disproporţionate a poliţiei în timpul pro-
testelor de stradă din 2007 au degradat serios reputaţia Georgiei și au redus susţinerea 
de care se bucura în câteva capitale europene. Similar celorlalte două ţări caucaziene, 
Georgia intenţionează să înceapă negocierea unui Acord de Asociere cu UE.

Belarus

La fel ca Armenia, Belarus a văzut în Parteneriatul Estic o modalitate de ieșire din 
izolare, mai ales din moment ce relaţiile cu Rusia au devenit din ce în ce mai abrupte 
în ultimii ani și au fost afectate negativ de războiul [1] Rusia – Georgia din 2008. 
Pentru UE, invitarea Belarusului la Parteneriatul Estic ca membru cu drepturi de-
pline a generat o dilemă morală, deoarece președintele Lukașenko este binecunoscut 
pentru încălcarea drepturilor omului. Totuși, pentru că acest regim făcuse câteva 
încercări de liberalizare și politica anterioară de izolare a Belarusului nu a adus rezul-
tate semnificative, UE a mers înainte și a acceptat regimul de la Minsk. 

Invitaţia facută Belarusului de a participa în Parteneriatul Estic a fost criticată de 
câteva partide belaruse din opoziţia regimului președintelui Lukashenko. Societatea 
civilă belarusă a fost mai entuziastă în privinţa propunerii și pare a fi destul de activă 
în Forumul Societăţii Civile al PE. Accesul Belarus la Parteneriatul Estic a ridicat 
asteptări în capitalele europene, dar acestea au fost destul de repede moderate atunci 
când a devenit limpede că regmimul de la Minsk era interesat de beneficiile econo-
mice ale Parteneriatului Estic și se aștepta ca UE să se abţină de la orice eforturi de 
democratizare a ţării. 
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Unele instituţii UE, precum Parlamentul European, au adoptat o atitudine infle-
xibilă de condiţionalitate și aceasta s-a reflectat în problemele cu care s-a confruntat 
Euronest. Belarus nu are niciun plan de a deveni membră a UE și ţara are cel mai 
autoritar regim dintre cele sașe state PE. Populaţia este aproape egal împărţită între 
cei ce preferă opţiunea europeană și cei ce doresc o integrare apropiată cu Rusia. 

Ucraina 

Ucraina este de departe cea mai mare dintre cele sașe ţări PE, având o populaţie mai 
numeroasă decât cea a celorlalte cinci împreună. Ucraina dorește să se integreze în 
UE și acesta a rămas un scop strategic chiar și după schimbarea puterilor politice de 
la Kiev, chiar dacă noii lideri ucrainieni au vederi mai nuanţate privind opţiunile de 
politică externă. 

În 2004 Ucraina era mai degrabă sceptică privind politica externă europeană, 
deoarece aceasta trata ţările europene precum Ucraina la fel ca pe cele din Africa de 
Nord. Din acest punct de vedere, Parteneriatul Estic era văzut pozitiv, deoarece făcea 
diferenţa între vecinii europeni ai UE și celelalte ţări vecine. Totuși este clar că elita 
politică ucrainiană era nemulţumită că ţara lor era pusă alături de ţări precum Azer-
baijan, Belarus sau Armenia, ţări ce sunt la niveluri diferite în relaţia cu UE. Îndoieli 
legate de valoarea adaugată a noului instrument pentru Ucraina au fost de asemenea 
exprimate. Au existat și dezamăgiri legate de nivelul redus de finanţare.

Ucraina a fost văzută ca lider regional în termenii relaţiei ei cu UE. A fost prima 
ţară din PE care a început negocierea unui Acord de Asociere cu UE și se așteaptă 
încheierea acestor negocieri în 2011. Totuși negocierile Acordului de Asociere cu 
UE nu au avansat în ritmul asteptat și, deși Ucraina a început necocierea unei zone 
de comerţ liber în 2008, grupuri puternice economice din Ucraina se opun unui 
asemenea acord cu UE. 

Cazul Moldovei

Guvernul comunist al Moldovei și-a confirmat participarea la Parteneriatul Estic în 
2008, dar a arătat un entuziasm redus în initiaţive, solicitând în schimb o perspectivă 
europeană. Câteva luni mai târziu, fostul președinte Voronin declara într-un interviu 
acordat cotidianului rusesc Kommersant [6] că PE “îi amintește de un CIS 2”, “sub 
controlul UE”, adică “formarea unui inel în jurul Rusiei”. Voronin a respins asistenţa 
financiară oferită în acest cadru ca fiind simple “bomboane oferite la astfel de ocazii”. 
El și-a exprimat de asemenea nemulţumirea că Moldova a fost pusă la un loc cu ţări 
precum Armenia, Georgia și Azerbaijan, ţări ce sunt în urma Moldovei în ce privește 
integrarea europeană. Ministrul de externe Andrei Stratan a exprimat dubii legate de 
această chestiune, declarând [7] că Moldova este confuză în privinţa Parteneriatului 
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Estic, deoarece nu înţelege foarte clar dacă drumul său către integrarea europeană 
trece prin Balcanii de Vest sau prin munţii Ararat. 

Cu toate acestea, noua coaliţie de guvernare formată după alegerile din iulie 2009, 
Alianţa pentru Integrarea Europeană, a adoptat o poziţie mai optimistă faţă de PE, 
cooperand în totalitate cu UE. În ianuarie 2010, Moldova a început negocierile cu 
UE pentru Acordul de Asociere și în aprilie a primit câţiva consultanţi europeni pe 
politică la nivel înalt ce vor grăbi reformele din interiorul ministerelor. Negocierile 
Moldovei cu UE decurg mult mai repede decât cele ale Ucrainei, situaţie stimulată 
de dimensiunea mult mai redusă a ţării și de disponibilitatea crescută de acceptare a 
condiţiilor UE. 

Liberalizarea vizelor

Spre deosebire de Ucraina și Rusia, care asteptau promisiuni concrete înainte de a 
se angaja în reformele tehnice solicitate pentru ridicarea vizelor, Guvernul moldo-
vean a adoptat o poziţie proactivă. Liberalizarea vizelor este una dintre priorităţile 
prezentului Guvern moldovean, care a început să implementeze reformele înainte 
de a fi rugat de UE să facă acest lucru. Dialogul legat de vize a fost oficial lansat la 
15 iunie și două misiuni de evaluare UE sunt așteptate în septembrie pentru a studia 
pregătirea Moldovei privind securitatea documentelor, pașapoartele biometrice și 
migraţia ilegală. Unele dintre cele mai importante probleme legate de acest aspect 
sunt reprezentate de situaţia din Transnistria.

Ca rezultat al acestor două misiuni de evaluare, Guvernul moldovean așteaptă să 
primească de la UE în această toamnă un parcurs clar pentru liberalizarea vizelor, 
dar UE nu va oferi probabil acest lucru până după alegerile din noiembrie 2010. 

Zona de Comert Liber (ZCL)

Relaţiile comerciale cu Moldova nu au fost o prioritate pentru UE în anii 1990, de-
oarece ţara era un partener comercial minor pentru Uniune, semnificând mai putin 
de 0,1% din comerţul total al UE. Cadrul comercial al UE cu Moldova s-a îmbună-
tăţit pe măsură ce comerţul a crescut și Uniunea s-a lărgit către est. UE a oferit Mol-
dovei câteva preferinţe comerciale unilaterale, un sistem generalizat de preferinţe 
(SGP) până în ianuarie și un sistem extins (SEP+) după acea dată. Aceasta a permis 
exportul duty free pentru aproape 22% din producţia de agricultură a Moldovei și 
pentru 55% din produse nonagicole ale acesteia. În martie 2008 UE a acordat uni-
lateral Moldovei o Preferinţă Autonomă Comercială (PAC), un sistem ce permite 
accesul duty free la pieţele UE pentru toate produsele moldovene, cu excepţia unui 
număr de produse agricole pentru care există anumite restricţii. Unele dintre aceste 
restricţii afectează produse care sunt foarte importante pentru economia Moldovei, 
cum ar fi vinul. 
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Astăzi Moldova are cea mai orientată economie din grupul PE. În 2009 exportu-
rile moldovene către UE erau de 678,5 millioane de dolari și reprezentau mai mult 
de 50% din toate exporturile Moldovei. În mai-iunie 2010 o Delegaţie a Comisiei a 
fost în Moldova pentru a evalua capacitatea instituţională și legislativă a ţării de a ne-
gocia și implementa o Zonă de Comerţ Liber cu UE. Delegaţia trebuie să publice un 
raport cu recomandări pentru fiecare zonă. Negocierea privind crearea unei astfel de 
zone va începe probabil în această toamnă. În timp ce Guvernul moldovean așteaptă 
să poată semna o întelegere la doi ani după lansarea negocierilor, acestea vor dura 
probabil mai mult. Ţara va beneficia în urma crearii acestei zone, dar și costurile de 
implementare vor fi ridicate. O estimare [8] a acestor costuri duce cifra pentru Mol-
dova la 1,1 bn dolari, aproximativ 20% din PIB-ul anului 2009.

Transnistria

Chiar dacă conflictul din Transnistria este cel mai puţin violent dintre cele patru 
“conflicte îngheţate” din zona PE, pe termen lung, Transnistria va rămâne una din-
tre cele mai importante obstacole pentru ambiţiile europene ale Moldovei. Ultimele 
câteva luni au adus o intensificare a dialogului privind conflictul, cu câteva declaraţii 
la nivel înalt (Medvedev-Ianukovici, Medvedev-Merkel) ce au ridicat speranţa unei 
posibile rezoluţii a conflictului. Moldova speră că, prin îmbunătăţirea rapidă a per-
spectivelor de integrare europeană, va deveni mai atractivă pentru populaţia de pe 
malul stâng al Nistrului.

Concluzii şi recomandări

Este limpede că initiaţiva Parteneriatului Estic a fost în general bine primită în regiune, 
pentru că a făcut o mult așteptată diferenţiere între dimensiunile estice și sudice ale PEV. 

Așa cum s-a arătat mai sus, fără a aduce atingere istoriei lor recente, ţările PE 
variază, în mare măsură, atât prin caracteristicile lor, cât și prin așteptările lor vizavi 
de UE. Așa cum au sugerat unii autori [9], mai multă atenţie ar trebui acordată ca-
racteristicilor individuale fiecărei ţări, pentru că cele șase ţări ale PE nu reprezintă 
un grup clar și ar fi de asemenea dificil să le împărţim în două grupuri clare a câte 3 
ţări. Moldova și Ucraina formează un grup separat în cadrul PE, fiind ţările cele mai 
avansate în integrarea lor europeană. În timp ce Ucraina a fost lider pentru o vreme 
îndelungată, Moldova o ajunge rapid din urmă, fiind singura ţară ce și-a dezvoltat 
rapid relaţiile cu UE în ultimul an. Așa cum s-a arătat în document, regiunea PE nu 
a suferit mari îmbunătăţiri în ultimul an. Moldova s-a dovedit a fi o surpriză placu-
tă, iar dacă ritmul reformelor este menţinut, ţara ar putea fi succesul vizibil necesar 
Parteneriatului Estic.

Dar însuși programul are nevoie de o acordare fină. Finanţarea este una dintre 
slăbiciunile majore. Este limpede că finanţarea PE este inadecvată pentru ceea ce 
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programul vrea să obţină. UE ar trebui de asemenea să clarifice cum planifică să 
coordoneze și ţările PE în alte iniţiative UE, precum Sinergia Marii Negre, cu orga-
nizaţii și agenţii internaţionale sau regionale și cu programele bilaterale ale statelor-
membre individuale pentru a nu dubla eforturile. 

UE ar trebui să fie pregatită să intervină și să ajute ţările PE să facă faţă crizei eco-
nomice și politice. Moldova reprezintă doar 0,1% din comerţul UE, astfel impactul 
pe pieţele UE al unui regim mai liberalizat este redus, lucru ce este foarte important 
pentru economia acesteia. UE ar trebui să fie mai dispusă să-și deschidă pieţele agri-
cole, mai ales pentru ţări mici precum Moldova. 

UE este interesată de securitatea și prosperitatea imediatei ei vecinătăţi, dar este 
clar că unele dintre așteptările ţărilor PE privind securitatea nu sunt întrunite de 
PE. UE este parţial implicată în rezolvarea conflictelor din zonă, dar foarte des nu 
face decât să reacţioneze la evenimente, fără a avea o strategie clară sau determinare 
politică. Fără a aduce atingere acestei reduse implicări în rezolvarea conflictelor (în-
ghetate) ale zonei, UE a sfârșit prin a plăti factura de reconstrucţie în cazuri precum 
cel al Georgiei. Este nevoie de o dimensiune externă consolidată și securizată a PE și 
de o strategie de rezolvare a conflictelor pentru regiune, mai ales că apartenenţa la 
NATO nu poate fi admisă.

Unele dintre ţările din regiune sunt vulnerabile la presiunea economică, deoare-
ce depind de pieţele sau resursele de energie ale unor jucători mai mari. UE trebuie 
să dezvolte pași concreţi de urmat pentru întărirea securităţii energiei și reducerea 
dependenţei de un singur furnizor. În acest sens unele dintre platformele tematice 
și iniţiativele emblematice legate de aceste probleme s-ar putea dovedi a fi foarte 
importante. 

UE nu a oferit suport semnificativ organizaţiilor societăţii civile din ţările Parte-
neriatului Estic. Chiar și alocările financiare curente sunt larg orientate spre guver-
nele naţionale. UE ar trebui să investească mai mult în capacitatea de construcţie a 
organizaţiilor societăţii civile (OSC) din ţările PE și, de asemenea, să implice în mod 
adecvat OSC-urile în dezvoltarea programului.

În ceea ce privește Moldova, Guvernul ei ar trebui să își dea seama că, lăsând la 
o parte dorinţa de a primi o perspectivă clară de membru, Parteneriatul Estic este 
pentru moment cel mai bun cadru de ofertă, astfel că ar trebui folosit la potential 
maxim. Acestea fiind spuse, Moldova ar trebui să continue să depună eforturi pentru 
a obţine o perspectivă de aderare pe termen lung și nu doar perspectiva de a fi inte-
grată într-o Comunitate Economică Vecină, un posibil scop final al Parteneriatului 
European.

Chiar dacă este în mare parte recunoscută de Guvern, există încă voci în Mol-
dova care caută scurtături pentru integrarea în UE. Liderii politici ai Moldovei nu ar 
trebui să conteze pe o perspectivă de aderare timpurie bazată pe motive geopolitice, 
ci să facă tot posibilul să implementeze reformele necesare.
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Noile structuri contează doar dacă reușesc să supravieţuiască momentului în 
care au luat naștere. În acest sens, Grupul de Prieteni al Parteneriatului Estic are încă 
nevoie să dovedească utilitatea lui practică pentru PE și să împingă înainte progra-
mul. Moldova ar trebui să încerce să găsească susţinători activi ai programului din 
toate regiunile UE, nu doar din est.

Pentru că UE continuă să planifice politici în termenii blocurilor geografice, în 
timp, Moldova ar trebui să încerce să se elibereze dintr-un astfel de bloc de Partene-
riat Estic. Dacă ţări precum Azerbaijan sau Belarus nu se democratizează, asocierea 
cu ele ar putea deteriora perspectivele europene ale Moldovei. Chiar dacă este dru-
mul bilateral al PE cel care contează mai mult, asocierile au importanţă sporită atât 
pentru opinia publică, cât și pentru factorii de decizie politică.
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