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REPERE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII 

Actualitatea temei. Terorismul ca pericol şi ameninţare la adresa securităţii (naţionale, 

regionale şi mondiale) s-a diversificat şi a devenit global, iar riscurile adiacente lui sunt de natură 

politică, economică, socială, demografică, ecologică etc. Lumea globalizată la sfârşitul secolului 

XX – începutul secolului XXI s-a schimbat esenţial la capitolele structura sistemului 

internaţional, redimensionarea arhitecturii securităţii internaţionale, amplificarea ponderii 

globale a actorilor nonstatali, descentralizarea monopolului aplicării violenţei pe arena mondială, 

proliferarea ameninţărilor şi riscurilor. Aceşti, dar şi alţi factori au contribuit la reconfigurarea 

ordinii mondiale şi la modificarea în diferită măsură a caracterului şi nivelului de acţiune a unor 

agenţi ai relaţiilor internaţionale. 

Redimensionarea mediului de securitate actual, în special după destrămarea sistemului 

internaţional bipolar şi după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 din SUA – ce au generat 

criza relaţiilor internaţionale, prin reorganizarea organizaţiilor internaţionale de securitate şi 

redefinirea conceptelor privind lupta împotriva terorismului internaţional, cât şi tendinţa 

factorilor de putere de a consolida influenţa structurilor de securitate în scopul asigurării unor 

poziţii cât mai avantajoase în noua structură de securitate, determină actualitatea temei de 

cercetare. 

Actualitatea temei de cercetare este determinată şi de necesitatea de a studia terorismul ca 

risc şi ameninţare asimetrică, care în prezent se amplifică în intensitate şi ca arie de manifestare, 

în special, începând cu anul 2014, când gruparea teroristă ISIS a anunţat înfiinţarea Statului 

Islamic. Pe parcursul ultimilor doi ani această grupare teroristă şi-a asumat organizarea unui şir 

de atacuri teroriste în Europa; a devastat Siria, provocând un conflict armat de proporţii cu 

implicarea mai multor state din exterior. De asemenea, această grupare teroristă a declanşat criza 

refugiaţilor în Europa: peste 4 milioane de imigranţi musulmani au pătruns pe continent. 

Admitem că printre aceştia se identifică sute de posibili fanatici-sinucigaşi, adepţi ai 

radicalismului, iar recentele atentate teroriste de la Paris şi Bruxelles au confirmat această 

ipoteză. În acest context, prevenirea şi contracararea terorismului constituie o prioritate actuală 

atât pentru instituţiile sistemului de securitate internaţională din statele democratice, cât şi pentru 

organizaţiile internaţionale de securitate. În conjunctura creată, serviciile speciale urmează să 

riposteze prompt provocărilor contemporane, determinate de era informaţională, să-şi 

consolideze performanţa operaţională şi analitică prin utilizarea noilor instrumente de acţiune 

pentru prevenirea şi combaterea mai multor riscuri, unul dintre cele mai grave fiind terorismul 

internaţional. 
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Elaborarea unei astfel de lucrări este dictată atât de argumentele care se cer a fi invocate 

pentru aprecierea fenomenelor noi pe arena internaţională, cât şi de necesitatea de a 

redimensiona ameninţările şi riscurile la adresa securităţii şi stabilităţii internaţionale. 

Problemele globale nu pot fi soluţionate eficient de către structurile internaţionale specializate, 

soluţionarea lor solicită conjugarea eforturilor tuturor statelor. De aceea, analiza problemei 

privind combaterea terorismului contemporan şi al consolidării securităţii internaţionale are o 

importanţă nu doar teoretică, dar şi practică, fapt care a şi determinat tentaţia autorului pentru 

acest subiect. 

Relevanţa ştiinţifică a investigaţiei este amplificată de redimensionarea componentelor 

securităţii, care nu este edificată numai pe elementele politice, militare sau geopolitice, dar şi de 

natură nemilitară, incluzând aspecte economice, sociale, energetice, umanitare, ştiinţifice, 

ecologice. În această ordine de argumentare subliniem că actualitatea investigaţiei noastre este 

determinată şi de necesitatea de a pune în evidenţă atât realizările în acest domeniu, cât şi erorile 

comise de cei care guvernează reformele, autorul oferind sugestii cu privire la lichidarea 

acestora. 

Descrierea situaţiei în domeniul de cercetare şi identificarea problemei de cercetare. 

Procesul combaterii terorismului şi consolidării sistemului securităţii internaţionale 

constituie subiectul de studiu a mai multor cercetări, diversitatea abordărilor teoretice şi practice 

referindu-se la o gamă largă de probleme [3,4,5]. Or, studiile recente se axează, în temei, pe 

aspectele cognitive, empirice şi axiologice ale problemei [6,7,19,8,17]. Un şir de autori precum 

W. Lippmann [19], B. Buzan, O. Weaver şi J. De Wilde [1], H. Winkler, Anja H. Ebnother, Mats 

B. Hansson [21] se focusează pe analiza acţiunilor agenţiilor abilitate pe palierul activităţilor cu 

profil antiteroriste; cercetarea adaptării diferitor agenţii de stat la noile ameninţări internaţionale, 

cât şi studiul actorilor nonstatali şi implicarea acestora în combaterea terorismului, pe studiul 

securităţii realizat în funcţie de natura ameninţărilor, care se pot manifesta într-o varietate de 

contexte sau domenii exprimate. 

O altă delimitare a cercetărilor ştiinţifice realizate în domeniul terorismului şi securităţii 

ţine de periodizarea istorică a conceptelor. Astfel, atentatele din 11 septembrie 2001 au marcat 

evoluţia de la cercetarea „terorismului modern” la categoria ştiinţifică de „superterorism” sau 

„terorism catastrofic”, numit şi „noul terorism” [7, p.8]. 

De rînd, cu studiile pe tematica securităţii şi terorismului elaborate în Occident, conotaţie 

aparte îl reprezintă cercetările elaborate pe acest palier în România, Federaţia Rusă şi Republica 

Moldova. 

Lucrările cercetătorilor din România înglobează o abordare complexă a fenomenelor 

terorismului şi securităţii. Interesul mediului academic român în raport cu aceste subiecte denotă 
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tendinţa statului vizat de a se manifesta ca actor internaţional important în asigurarea stabilităţii 

sistemului de securitate internaţională şi în combaterea problemelor globale ale 

contemporanietăţii, în special terorismul. 

În acest sens remarcăm, contribuţia în valorificarea raportului dintre securitate şi terorism 

în ediţiile coordonate de Constantin Moştoflei, publicate în perioada anilor 2001-2010, 

expunerilor ştiinţifice valorificate în Revista Academică Internaţională „Studia Securitates”, 

editată în cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu (România) începînd cu anul 2006; cât şi 

lucrările monografice ale cercetătorilor, precum: V. Diaconu, Gh. Văduva, Gh. Arădăvoaice, D. 

Iliescu, D. Niţă, Cr. Bârnă, Ed. Kolodziej, L.A. Ghica şi M. Zulean. 

Şi cercetările în domeniul terorismului elaborate în Federaţia Rusă au o conotaţie de 

ordin internaţional. Evidenţiem studiile autorilor preocupaţi de cercetarea aspectelor morale şi 

politico-psihologice ale terorismului contemporan atât în plan teoretic, cât şi practic, aşa ca V. 

Fedorov, L.Skvortsov, D.Olishanski; lucrările în care terorismul internaţional este examinat 

drept categorie juridico-internaţională cu caracter politic, precum cele elaborate de E.Leahov, 

L.Modjorean; studiile în care problema terorismului internaţional este abordată sub aspect juridic 

şi criminologic, aparţinând autorilor S.Beleaev V.Ustinov V.Petrişcev; investigaţiile în care 

terorismul este tratat ca fenomen social-juridic, care reprezintă, în opinia lui G.Minicovscogo, 

V.Revin [24, p.87-89] şi V.Bojco [22, p.72; 92-94] un concept-cheie, precum şi studiile în care 

asigurarea securităţii este conceptualizată ca mijloc de eradicare a terorismului, cum ar fi 

articolul lui V.Iliin [23, p.35-49]. 

În Republica Moldova preocuparea de fenomenul terorismului este una reală, odată ce 

implicaţiile sale negative, datorate prezenţei conflictului transnistrean, a corupţiei, spălării de 

bani, traficului de droguri, fiinţe umane şi armament, deţin un rol semnificativ în dezvoltarea 

terorismului internaţional. În ţara noastră, la etapa actuală cercetarea terorismului şi a securităţii 

este realizată în cadrul centrelor academice şi de cercetare, inclusiv prin organizarea diferitelor 

conferinţe internaţionale şi naţionale, mese rotunde, simpozioane internaţionale, dar şi publicaţii. 

Este vorba, despre astfel de instituţii, precum: Academia de Ştiinţe a Moldovei, Academia de 

Poliţie a MAI „Ştefan cel Mare”, Academia Militară „Alexandru cel Bun”, Universitatea de Stat 

din Moldova, Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Institutul de Relaţii 

Internaţionale din Moldova, Institutul Naţional de Informaţii şi Securitate, Centrul de Informare 

şi Documentare NATO, Institutul Politici Publice, Asociaţia pentru Politică Externă, Institutul 

Politici şi Reforme Europene, Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale IDIS Viitorul, 

Centrul Pro-Marshall în Republica Moldova etc. 
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În mod special, ţinem să menţionăm lucrările cercetătorilor V.Juc [11], A.Rusnac [13], 

V.Grosu [10], N.Pintilii, D.Cenuşă, D.Ilaşciuc, C.Ejova [7], Gh.Rusnac, V.Varzari, M.Mutu, 

Iu.Richicinschi, O.Balan, R. Pleşca, V.Sîli [15], G.Gladchi, S.Cebotari etc. 

Sinteza surselor bibliografice, raportată la starea de fapt existentă în aspect comparat cu 

alte state, ne determină să deducem că în Republica Moldova studiul securităţii ocupă un loc 

important în sistemul academic şi ştiinţific autohton. Abordările tradiţionale ale problemei 

privind securitatea identifică două aspecte legate cu terorismul – aspectul criminologic şi 

terorismul ca ameninţare la securitatea naţională şi internaţională. La nivel naţional, cercetări 

privind influenţa terorismului asupra securităţii naţionale şi internaţionale, analize şi aprecieri ale 

politicii de securitate, ale mediului de securitate moldovenesc sunt formulate în lucrările 

autorilor Iu.Pîntea, P. Panainte [12], C.Solomon [17], V.Sacovici [25], V.Armaşu [3,15], 

R.Gorincioi [9], O.Serebrean[14], V.Antonov [2], T.Busuncean [6] etc. 

Problemele principale de cercetare înaintate cu titlu de ipoteze de lucru sunt: 

1. Atacurile teroriste din 11 septembrie 2001 au modificat radical percepţia asupra securităţii la 

nivel mondial, fapt prin care se impune consolidarea colaborării internaţionale a statelor în 

domeniul combaterii terorismului. 

2. La etapa contemporană se impune necesitatea stringentă întru evidenţierea obiectivelor 

strategice de combatere a terorismului şi de fortificare a sistemului de securitate 

internaţională. 

3. Rolul Republicii Moldova la combaterea terorismului în procesul securităţii internaţionale 

are un caracter multidimensional, incluzând activităţi de consolidare a securităţii naţionale, 

securizare a frontierelor naţionale şi de încadrare în sistemul securităţii internaţionale. 

Scopul şi obiectivele tezei. Scopul investigaţiei rezidă în cercetarea complexă a aspectelor 

conceptual-teoretice şi aplicative ale combaterii terorismului contemporan şi ale consolidării 

sistemului de securitate internaţională. 

În vederea realizării obiectivelor de bază, autorul şi-a consolidat eforturile spre 

soluţionarea următoarelor obiective: 

- realizarea unui studiu istoriografic detaliat al elaborărilor ştiinţifice edificatorii la tema 

cercetării, studiat direcţionat spre cunoaşterea şi perceperea adecvată a problemei privind 

combaterea terorismului contemporan şi consolidarea sistemului de securitate internaţională; 

- abordarea reperelor teoretico-metodologice de investigaţie a activităţilor de combatere a 

terorismului şi de consolidare a securităţii internaţionale; 

- determinarea rolului sistemului de securitate internaţională în asigurarea stabilităţii şi 

combaterea terorismului contemporan; 
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- analiza şi evaluarea impactului organizaţiilor teroriste asupra consolidării sistemului de 

securitate internaţională; 

- studierea rolului Republicii Moldova în combaterea terorismului în procesul consolidării 

sistemului de securitate internaţională; 

- evidenţierea aportului organelor securităţii statului Republica Moldova în combaterea 

terorismului; 

- argumentarea necesităţii securizării frontierelor Republicii Moldova ca oportunitate de 

încadrare în sistemul internaţional de securitate. 

Suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific. Întru realizarea scopului şi obiectivelor tezei 

autorul a valorificat principiile de bază ale metodologiei ştiinţei politice contemporane, şi anume: 

principiul ştiinţific, principiul cercetării interdisciplinare, principiul istorismului, principiul 

determinismului, principiul abordării sistemice. 

Principiul istorismului a permis elucidarea evoluţiei mecanismelor de combatere a 

terorismului şi a metamorfozei sistemului de securitate internaţională în rezultatul evoluţiei 

conjuncturii relaţiilor internaţionale. Acest principiu oferă cîmp favorabil pentru cercetarea, pe 

de o parte, a contextului internaţional, iar pe de altă parte, pentru determinarea legăturilor cauză-

efect ale actelor teroriste, a tendinţelor de transformare a actorilor securităţii internaţionale, 

tratate diacronic. 

Principiul determinismului a permis dezvăluirea cauzelor obiective care stau la originea 

atacurilor teroriste, elucidarea factorilor determinanţi ai terorismului, cadrul instituţional-legal al 

consolidării sistemului de securitate internaţională. 

Principiul abordării sistemice cuprinde spectrul întreg de activităţi anti-teroriste, acestea 

însumând totalitatea politicilor, practicilor şi mecanismelor ce se completează reciproc, aflîndu-

se în raporturi de interconexiune şi interdependenţă: sistemul securităţii internaţionale fiind tratat 

ca o unitate alcătuită din elemente care se exprimă prin activităţi concrete.  

În procesul de elaborare a lucrării, de asemenea, au fost folosite mai multe metode 

general-ştiinţifice şi particular-ştiinţifice de investigaţie a activităţii de combatere a terorismului 

şi a consolidării sistemului securităţii internaţionale, unele dintre acestea fiind: metoda 

comparativă, care a contribuit la cercetarea organizaţiilor teroriste raportate la diferite segmente 

spaţiale; prin metoda structural-funcţională s-a identificat obiectivele strategice de combatere a 

terorismului contemporan; metoda behaviorismului, prin intermediul căreia a fost studiat 

comportamentul şi atitudinea socială a teroriştilor; metoda sistemică, orientată spre analiza şi 

proiectarea complexă a mecanismelor de combatere a terorismului. Au fost folosite, de 

asemenea, metoda analizei şi sintezei, metoda inducţiei şi deducţiei, metoda analogiei, analiza 
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conţinutului documentelor, content analiza presei, analiza evenimentelor. În rezultat, a fost 

realizat un studiu interdisciplinar determinat de tangenţa mai multor ştiinţe -  istoriei, ştiinţelor 

politice şi relaţiilor internaţionale. 

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute. Prezenta teză de doctorat constituie o 

cercetare ştiinţifică actuală, complexă şi bine sistematizată a problematicii combaterii 

terorismului şi consolidării sistemului de securitate internaţională. 

- reprezintă primul studiu amplu interdisciplinar în Republica Moldova privind analiza 

combaterii terorismului contemporan şi a consolidării sistemului securităţii internaţionale; 

- sunt expuse sintezei conceptele contemporane privind combaterea terorismului şi asigurarea 

securităţii internaţionale; 

- este evaluat impactul organizaţiilor teroriste asupra sistemului de securitate internaţională; 

- se realizează o analiză amplă privind obiectivele strategice de combatere a terorismului 

contemporan şi de fortificare a sistemului de securitate internaţională; 

- este analizată şi argumentată contribuţia Republicii Moldova la combaterea terorismului în 

procesul de consolidare a sistemului de securitate internaţională. 

Noutatea ştiinţifică şi valoarea tezei sunt determinate de scopul şi obiectivele ei, de 

rezultatele, concluziile formulate şi recomandările înaintate privind combaterea terorismului şi 

consolidarea sistemului de securitate internaţională. 

Semnificaţia teoretică a lucrării constă în elaborarea cadrului conceptual-metodologic 

necesar realizării investigaţiilor ştiinţifice racordat la realităţile în evoluţie şi la tendinţele de 

dezvoltare a ştiinţei, fiind propusă o nouă construcţie de cercetare a sistemului de securitate. Este 

evidenţiat rolul organizaţiilor internaţionale în contextul în care acestea au devenit actori 

principiali, în procesul de consolidare a securităţii internaţionale, dar şi formatori de sistem. 

Astfel, lucrarea poate constitui punct de reper în elaborarea strategiilor de combatere a 

terorismului contemporan şi de consolidare a sistemului de securitate internaţională. 

Valoarea aplicativă a lucrării. Sub aspect aplicativ, investigaţia a finalizat cu elaborarea 

unui studiu de factură interdisciplinară menit să contribuie la elucidarea pericolului internaţional 

al terorismului contemporan şi la combaterea acestui flagel. 

Materialele tezei au o importanţă de ordin didactic. Acestea pot fi utilizate la predarea 

cursurilor normative şi speciale ţinute la Facultăţile de Istorie; Relaţii Internaţionale, Ştiinţe 

Politice şi Administrative, în procesul de instruire a licenţiaţilor, masteranzilor şi doctoranzilor în 

cadrul instituţiilor de învăţămînt superior. 

Studiul poate fi util în procesul de elaborare a literaturii didactice pentru învăţământul 

universitar, a lucrărilor de sinteză în domeniul istoriei, politologiei, relaţiilor internaţionale, poate 
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fi de real folos profesorilor, studenţilor, liceenilor, politicienilor, tuturor celora care se 

interesează de problemele securităţii internaţionale.  

De asemenea, materialele tezei pot fi utilizate de către angajaţii organelor de securitate şi 

funcţionarii publici ca suport pentru elaborarea politicii naţionale de securitate şi apărare. 

Recomandările sunt argumentate şi sunt cu atât mai valoroase, cu cât autorul prezentului studiu 

nu este un simplu observator al evenimentelor, ci un participant direct şi avizat, activând pe 

parcursul a 14 ani în subdiviziunile specializate în combaterea terorismului din cadrul Serviciului 

de Informaţii şi Securitate al Republicii Moldova, inclusiv în cadrul Centrului Antiterorist. 

Aprobarea rezultatelor ştiinţifice. Investigaţia se înscrie în direcţiile de cercetare 

aprobate de Consiliul Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Ştiinţe a 

Moldovei şi de Senatul Universităţii de Stat din Moldova. 

Lucrarea a fost elaborată în cadrul Departamentului Ştiinţe Politice şi Administrative a 

Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative a Universităţii de Stat din 

Moldova. 

Subiectele puse în discuţie, compartimentele principale, concluziile şi recomandările 

formulate în teză au fost prezentate în cadrul a 14 conferinţe ştiinţifice naţionale şi internaţionale, 

printre care: Şedinţa a II-a a conducătorilor (şefilor subdiviziunilor) Centrelor Naţionale 

Antiteroriste ale statelor ce fac parte din CSI (25-26 martie 2009, Moscova); Sesiunea 

internaţională de comunicări ştiinţifice „Ştiinţe politice, relaţii internaţionale şi studii de 

securitate”, Sibiu (România), Universitatea „Lucian Blaga” 2010, 2011, 2012, 2013; Conferinţa 

internaţională „Republica Moldova: două decenii pe calea democraţiei şi independenţei”, Iaşi, 

(România), 2009; Conferinţa ştiinţifică internaţională „Societatea contemporană în viziunea 

tinerilor cercetători: provocări, contribuţii, perspective”, Chişinău, 2010, 2011, 2012; Conferinţa 

ştiinţifică a masteranzilor şi doctoranzilor „Cercetare şi inovare – perspectiva de evoluţie şi 

integrare europeană”, Chişinău, 2009; Conferinţa ştiinţifică „Dezvoltarea cercetării ştiinţifice, 

promovarea şi cultivarea creativităţii şi a inovării în procesul instruirii academice”, Chişinău, 

2010, 2011, etc. 

Publicaţii la tema tezei. Rezultatele cercetării au fost expuse în 22 de articole şi rezumate 

ştiinţifice, în publicaţii periodice şi reviste ştiinţifice atât în Republica Moldova, cât şi în 

România, Federaţia Rusă, Republica Polonia. 

Volumul şi structura tezei. Teza este constituită din adnotări (în limba română, engleză şi 

rusă), lista abrevierilor utilizate în teză, introducere, trei capitole, opt paragrafe, concluzii 

generale şi recomandări, bibliografie, anexe, declaraţia privind asumarea răspunderii, CV-ul 

autorului.  
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Cuvinte-cheie: Republica Moldova, organele securităţii statului, combaterea 

terorismului, sistemul securităţii internaţionale, terorism, mediul internaţional, organizaţii 

internaţionale de securitate, organizaţii teroriste, securizarea frontierelor, atacuri teroriste. 

 

CONŢINUTUL TEZEI 

În INTRODUCERE se pune în evidenţă actualitatea şi importanţa problemei abordate, 

scopul şi obiectivele tezei de doctorat, noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute, problema 

ştiinţifică importantă soluţionată, semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării, 

aprobarea rezultatelor ştiinţifice şi sumarul compartimentelor tezei. 

În capitolul 1 ABORDĂRI CONCEPTUAL-TEORETICE DE INVESTIGAŢIE A 

TERORISMULUI ŞI A SISTEMULUI DE SECURITATE INTERNAŢIONALĂ se realizează 

un studiu detaliat asupra materialelor ştiinţifice publicate în ţară şi peste hotare, dedicate 

problemelor privind combaterea terorismului contemporan şi consolidării sistemului de 

securitate internaţională. De asemenea, se analizează reperele teoretico-metodologice de 

cercetare a terorismului contemporan şi a securităţii internaţionale. 

Analiza publicaţiilor ştiinţifice în domeniu ne oferă o imagine de ansamblu asupra 

istoricului conceptelor terorism, care este considerată o problemă globală a contemporanietăţii, 

dar şi a celui de securitate, care a condus, de asemenea, la evoluţia ideii de sistem al securităţii 

internaţionale şi cercetării mecanismelor de combatere a terorismului.  

Începutul noului mileniu este caracetrizat de trăsături distincte ce afectează sistemul 

securităţii internaţionale, conflictele etnice şi religioase, sărăcia, pretenţiile hegemoniste a unor 

state, reprezentînd riscuri majore pentru escaladarea atacurilor teroriste în lume, resuscitează 

actualitatea studiului ştiinţific al terorismului. Cercetarea istoriografică ne-a permis să 

evidenţiem existenţa unui cadru epistemologic consistent al istoriografiei domeniului cercetat. 

Deşi, definiţiile terorismului reflectă în special percepţiile şi atitudinea savanţilor şi oficialilor 

occidentali, varietatea surselor bibliografice utilizate ne oferă un suport factologic bogat. Analiza 

literaturii de specialitate la tema tezei de cercetare ne permite să afirmăm că, deşi aceasta face 

referinţă la factorii consolidării sistemului de securitate internaţională şi diverselor motive care 

pot determina actele teroriste, cât şi măsurile necesare de combatere a acestora, fiind substanţiale 

şi diversificate, nu este destul de concludentă. 

Sursele bibliografice autohtone necesită o completare la multe dintre subiectele abordate 

în lucrare. În literatura de specialitate autohtonă se atestă o abordare mai mult practică a 

subiectelor de referinţă, decât una teoretico-cognitivă, vizând în special elaborarea şi 

implementarea politicilor de securitate şi apărare ale Republicii Moldova în contextul strategiilor 

de combatere a ameninţărilor teroriste în lume şi de asigurare a securităţii în ţara noastră. Acest 
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fapt demonstrează că subiectul combaterii terorismului contemporan şi al consolidării sistemului 

de securitate internaţională este de o actualitate importantă în lumea academică. 

În baza studierii cadrului conceptual-teoretic am sistematizat diferite viziuni, abordări 

ştiinţifice a securităţii internaţionale, sistemului securităţii internaţionale, combaterea 

terorismului. Pentru a adapta strategiile actorilor de securitate este importantă o definire comună 

a ceea ce reprezintă terorismul. Analiza conceptelor cu referire la terorism denotă aspectul 

dualist, diametral opus şi controversat, cât şi conotaţia emoţional negativă a acestui fenomen, 

ceea ce este principalul impediment în formularea unei definiţii larg acceptate. Menţionăm, că 

definirea terorismului reprezintă un demers subiectiv, puternic influenţat de cel care o 

formulează, un astfel de concept nefiind util în combaterea la nivel internaţional a acestui 

fenomen. 

Interesul ştiinţific asupra terorismului a marcat o redirecţionare şi diversificare după 

atentatele teroriste din SUA de la începutul secolului XXI, pînă la acel moment observîndu-se o 

neglijare a riscului terorismului. Pînă atunci terorismul, traficul de armament şi materiale 

nucleare, crima organizată, traficul cu fiinţe umane erau tratate ca probleme separate. Noul 

mediu de securitate internaţională face legătura între acestea, identificînd aceleaşi reţele pentru 

activităţi diferite. Autorii lucrărilor consacrate terorismului au stabilit că este importantă 

precizarea cât mai exactă în plan naţional şi internaţional a terorismului, a reţelelor şi 

organizaţiilor teroriste, în vederea delimitării distincte de alte acţiuni care nu sunt teroriste, chiar 

dacă apelează la forme violente de acţiune sau de reacţie.  

Conceptul sistemul de securitate internaţională este abordat intens în perioada actuală, în 

special după căderea comunismului şi intensificarea pericolului terorismului internaţional, 

cunoscînd o continuă transformare şi fiind reflectate în publicaţiile ştiinţifice la diferite niveluri, 

diverse întruniri ştiinţifice, simpozioane etc. Acest concept este extins conform modificărilor 

survenite în studiul relaţiilor internaţionale, reflectînd schimbarea în realităţile practice ale 

securităţii, completată pe lîngă conotaţia militară cu multitudinea de factori care influenţează 

acest fenomen. Analizând termenul de securitate internaţională, în lucrare se identifică trei 

elemente principale ale acesteia - considerarea statelor ca obiecte de referinţă, dat fiind faptul că 

ele constituie cadrul ordinii şi cea mai înaltă formă de guvernare; condiţiile sistemice în care 

evoluează statele determină securitatea internaţională (securitatea fiecărui stat constituie o 

problemă, care nu poate fi luată în considerare decât în raport cu ale celorlalte); securitatea este 

nu doar o problemă de relaţionare, ci şi una care nu poate cunoaşte decât soluţii temporare – 

relaţiile dintre state fiind de o natură competitivă. 

Cercetarea şi elaborarea definiţiei de sinteză a sistemului de securitate internaţională a 

permis să constatăm că actorii şi factorii care influenţează securitatea internaţională sunt foarte 
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importanţi pentru stabilitatea acestui sistem. În aspect practic, sistemul de securitate 

internaţională suportă în prezent o serie de modificări, în dependenţă de strategiile alianţelor 

politico-militare existente în prezent, interesele economice şi financiare ale diferitor state care 

constituie organizaţiile internaţionale de securitate, în vederea promovării intereselor naţionale 

de securitate, cadrul organizatoric al acestor entităţi adaptîndu-se la noul context geopolitic şi 

geostrategic mondial.  

În capitolul 2, CONTRACARAREA TERORISMULUI CONTEMPORAN – 

IMPERATIV AL CONSOLIDĂRII SISTEMULUI DE SECURITATE INTERNAŢIONALĂ 

alcătuit din trei subcapitole, accentele sunt plasate pe identificarea aspectelor analitice şi critice a 

terorismului contemporan ca sursă de pericol pentru sistemul securităţii internaţionale; analiza 

rolului organizaţiilor internaţionale de securitate în combaterea terorismului; obiective strategice 

şi mecanisme de combatere a terorismului contemporan şi consolidării sistemului de securitate 

internaţională, constituie subiectele acestui capitol.  

Contracararea terorismului contemporan ca imperativ al consolidării sistemului de 

securitate internaţională se desfăşoară în condiţiile sporirii complexităţii acestui fenomen, datorat 

extinderii intereselor geostrategice ale diferitelor state, ceea ce duce la globalizarea riscurilor şi 

ameninţărilor la adresa stabilităţii globale. Analiza aspectului instituţional-funcţional al 

procesului de consolidare a sistemului de securitate internaţională a scos în evidenţă necesitatea 

intensificării activităţii comune a statelor şi organizaţiilor internaţionale de securitate, 

concomitent cu afirmarea unui potenţial grad de periculozitate a ameninţărilor şi provocărilor 

expuse la adresa securităţii, unde utilizarea puterii militare nu mai poate garanta combaterea 

acestora, soluţionarea conflictelor sau managementul consecinţelor. 

Aspectul funcţional al consolidării sistemului de securitate internaţională relevă 

necesitatea implementării unor tactici şi strategii de combatere a terorismului bazate pe  reţea, 

prin luarea în considerare a tuturor dimensiunilor organizaţiilor teroriste actuale. Accente 

importante necesită a fi plasate pe combaterea indirectă a terorismului prin prevenirea 

conflictelor şi gestionarea crizelor, pe controlul armamentelor şi dezarmare, pe sporirea 

încrederii populaţiei în organismele naţionale şi internaţionale ce asigură securitatea, pe 

cooperarea în plan economic, cultural, umanitar, ecologic etc., în mod special în contextul 

modificării şi extinderii metodelor şi formelor terorismului, a activităţii organizaţiilor teroriste. 

Analiza organizaţiilor teroriste actuale a scos în evidenţă tendinţele de unificare a 

acestora atât la nivelul operaţional prin suport logistic reciproc, cât mai ales la nivelul conducerii 

strategice, prin elaborarea de strategii coordonate. O altă tendinţă periculoasă o reprezintă 

restructurarea „organigramei”: trecerea de la grupări bine localizate, organizate în jurul unei 

anumite baze teritoriale sau regionale, susţinute uneori de state-sponsor, la reţele internaţionale, 
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delocalizate de terorişti. Acestea apelează tot mai frecvent la surse alternative de finanţare, 

inclusiv la sponsorizare privată, trafic de droguri şi armament, crime transfrontaliere şi comerţ 

ilegal. Datorită disponibilităţii de a forma alianţe practice conjuncturale, a sporit şi caracterul 

imprevizibil al acţiunilor pe care le coordonează, precum şi capacitatea acestora de a comite acte 

de violenţă extremă. Acţiunile violente ale Statului Islamic în Siria sunt o confirmare elocventă a 

celor enunţate. 

Terorismul contemporan afectează grav sistemul securităţii internaţionale, din care cauză 

actorii acestui sistem trebuie să-şi asume responsabilitatea implementării tacticilor şi strategiilor 

invocate. În acest sens importanţă deosebită are renunţarea la aprecierea terorismului conform 

dublelor standarde. Terorismul nu trebuie privit ca o formă de luptă pentru eliberarea naţională 

sau ca o politica internă a statului. Evaluând sub aspect politic, juridic şi operativ fenomenul 

terorism, trebuie să se excludă dublul standard, distincţia axîndu-se pe faptul că terorismul 

constituie infracţiune şi nu modalitate de acţiuni militare; deci teroriştii trebuie consideraţi 

infractori, indiferent de faptul cum se autoproclamă.  

Criteriul clasificării statelor în state sponsor şi state teroriste în funcţie de gradul de 

implicare în terorismul internaţional este unul relativ şi problematic, deoarece se poate 

transforma în armă politică utilizată de către state pentru a-şi descrie astfel adversarii sau de către 

organizaţiile teroriste pentru a-şi motiva acţiunile teroriste la adresa statelor rivale. Confruntările 

cu statele implicate în promovarea terorismului internaţional ar putea reflecta conflictele de 

interese pe arena internaţională dintre state şi superputeri, alianţe şi ligi de state, grupuri şi 

organizaţii diverse. 

Aspectul instituţional al consolidării sistemului de securitate internaţională este 

caracterizat de necesitatea intensificării eforturilor de cooperare a tuturor elementelor 

componente ale sistemului de securitate internaţională, în special a statelor şi organizaţiilor 

internaţionale de securitate, eforturile fiind direcţionate spre prevenirea, cunoaşterea, 

identificarea şi contracararea acţiunilor care ar putea genera pericole la adresa sistemului. În 

acest sens, statele naţionale au recurs la crearea unor organizaţii internaţionale de securitate care 

pe baza unor principii, norme şi instrumente specifice să poată realiza cooperarea şi înţelegerea 

dintre actorii internaţionali. 

Organizaţiile internaţionale de securitate expuse analizei în acest capitol, ca elemente ale 

sistemului de securitate internaţională, asigură securitatea colectivă, protejează securitatea 

naţională şi consolidează în mod continuu securitatea internaţională prin dialog şi cooperare. 

Considerăm că organizaţiile internaţionale de securitate trebuie să abordeze în comun şi mult mai 

bine coordonat terorismul ca fenomen. Extinderea neîntârziată a cooperării, prin intermediul 
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structurilor existente pune în dificultate grupările teroriste şi asigură eficacitatea prevenirii şi 

combaterii acţiunilor acestora. 

În raport cu ameninţările emanate din partea organizaţiilor teroriste, sistemul securităţii 

internaţionale poate răspunde prin trei obiective strategice:  

- asigurarea stabilităţii şi bunei guvernări la nivel de state şi în vecinătatea imediată. 

Aceasta va implica extinderea zonei de securitate, statele din această zonă fiind asigurate că sunt 

bine guvernate. Acest obiectiv presupune, totodată, continuarea şi consolidarea eforturilor 

entităţilor naţionale şi internaţionale de a se implica în soluţionarea conflictelor etnice, 

religioase, teritoriale ce sporesc riscul terorismului contemporan; 

- crearea unei ordini internaţionale bazate pe un sistem de securitate eficace. Într-o lume 

caracterizată de globalizare şi ameninţată de terorism, securitatea şi prosperitatea depind de 

eficacitatea acestui sistem. De aceea, unul dintre obiectivele sistemului de securitate 

internaţională trebuie să fie dezvoltarea unei societăţi internaţionale puternice, în care să existe 

instituţii internaţionale eficiente, în care să fie stabilită ordinea internaţională bazată pe 

respectarea legilor, în primul rând a principiilor înscrise în Carta Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

Calitatea societăţii internaţionale depinde de calitatea guvernelor ce o conduc. Cea mai bună 

apărare pentru securitatea internaţională ar fi asigurată de existenţa unei lumi formate din state 

democratice bine conduse şi a unei economii mondiale prospere. De aceea, buna guvernare, 

combaterea corupţiei şi a abuzului de putere, instaurarea domniei legii şi protejarea drepturilor 

omului sunt cele mai bune mijloace de consolidare a stabilităţii internaţionale; 

- pregătirea unor riposte la ameninţările de tip nou, inclusiv la războiul hibrid utilizat de 

Federaţia Rusă în Ucraina. Identificarea unor răspunsuri la noile ameninţări trebuie să pornească 

de la faptul că acestea survin adesea la mari depărtări, sunt mai dinamice şi mai complexe. De 

aceea, liniile de apărare vor trebui să se afle de multe ori în străinătate. 

Caracterul dinamic al răspunsurilor la noile ameninţări va necesita plasarea accentelor pe 

prevenirea crizelor şi a ameninţărilor, iar cel complex va necesita soluţii pe măsură, care vor 

include controlul exporturilor, presiunile economice, politice sau chiar militare. Sistemul actual 

al securităţii internaţionale dispune de toate aceste instrumente pentru adoptarea unor astfel de 

soluţii complexe. 

 Actualului sistem de securitate internaţională îi sunt caracteristice sporirea şi 

diversificarea tipului de actori de securitate. Astfel apar noi actori statali cu valietăţi globalistice, 

dar şi actori transnaţionali de insecuritate de genul grupărilor teroriste, mişcărilor religioase sau 

etnice. Tendinţa de reformare, dinamizare şi extindere a organizaţiilor responsabile astăzi de 

securitatea internaţională – ONU, NATO, UE, OSCE etc. – trebuie să fie însoţite de transformări 

şi negocieri ale principalelor aranjamente de securitate. 
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 În capitolul 3, CONTRIBUŢIA REPUBLICII MOLDOVA LA COMBATEREA 

TERORISMULUI ŞI CONSOLIDAREA SISTEMULUI DE SECURITATE 

INTERNAŢIONALĂ care este constituit din trei subcapitole ce investighează pe larg aspectele 

legate de evoluţia evenimentelor din domeniul de interes al Republicii Moldova, necesitatea 

redimensionării şi redirecţionării politicii de securitate şi apărare, care trebuie proiectată în 

vederea promovării intereselor şi obiectivelor ţării noastre, cât şi în cadrul organizaţiilor 

internaţionale de securitate. 

Pentru ca Republica Moldova să-şi poată promova şi apăra interesele naţionale, într-o 

lume în care riscurile şi ameninţările la adresa statelor naţionale nu mai au frontiere, statul are ca 

prioritate să se integreze în structurile de securitate, singurele în măsură să identifice pericolele la 

adresa securităţii internaţionale. Aceasta deoarece anume în structurile de securitate statele 

naţionale şi alte organizaţii pot să contribuie cel mai bine la stabilirea normelor ce trebuiesc 

respectate de către toţi actorii internaţionali. 

Regiunea în care se încadrează Republica Moldova, România şi Ucraina se confruntă cu 

o serie de probleme de securitate, unele dintre ele putând deveni un pericol pentru stabilitatea 

regiunii. Abordarea acestora nu este datoria unei singure ţări şi nici nu poate fi atâta vreme cât 

probleme ca traficul de persoane, maşini, arme, droguri depăşesc efectiv frontierele unui stat. 

Fiecare stat se ghidează după propria sa metodă de lucru, cercetare şi supraveghere, însă, datorită 

complexităţii problemelor din această regiune, procesul de elaborare a unor proceduri comune de 

lucru trebuie continuu amplificat. Instrumentul principal pentru asigurarea securităţii naţionale se 

preconizează a fi cooperarea internaţională, iar rolul instituţiilor Republicii Moldova şi 

importanţa efortului pe plan intern în asigurarea securităţii naţionale nu sunt definite. Cu toate că 

între Republica Moldova şi vecinii săi au fost semnate documente bilaterale care reglementează 

şi încurajează cooperarea lor reciprocă, persistă o discrepanţă între cadrul juridic şi situaţia reală, 

în sensul că numeroase prevederi importante rămân şi astăzi la nivel declarativ. 

În vizor au fost puse subiectele securizării frontierilor Republicii Moldova ca oportunitate 

de încadrare în sistemul securităţii internaţionale. Prin urmare, necesitatea securizării frontierelor 

Republicii Moldova este dictată de doi factori: pe de o parte din cauza diferendului transnistrean 

autorităţile de la Chişinău nu controlează o porţiune din hotarul administrativ cu Ucraina, fapt ce 

implică riscuri majore asupra securităţii naţionale, gen separatismul, crima organizată, traficul de 

armament şi droguri, migraţia ilegală, terorismul, iar pe de altă parte ţara noastră se află în 

imediata vecinătate cu Uniunea Europeană, fapt ce necesită o continuă securizare a frontierelor 

conform criteriilor europene. 

Poziţia geografică a Republicii Moldova, prezenţa conflictului transnistrean, zonă unde 

autorităţile legale nu au control frontalier şi unde este prezent un risc deosebit al migraţiei 
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ilegale, traficul cu armament şi stupifiante, precum şi evoluţia terorismului internaţional, 

reprezintă o permanentă sursă de risc în adresa securităţii naţionale, cu impact asupra protecţiei 

sistemului de securitate internaţională. În contextul priorităţii externe de integrare europeană a 

ţării noastre o pregnantă importanţă o are securizarea frontierelor Republicii Moldova. 

În rezultatul analizei aportului organelor securităţii statului Republica Moldova în 

combaterea terorismului, autorul ajunge la concluzia că în prezent conform actelor 

legislative în vigoare sistemul organelor securităţi statului este mult mai restrîns, decât cel 

al organelor abilitate cu combaterea terorismului. Mai mult ca atît, Consiliul Suprem de 

Securitate, care ar trebui să fie coordonatorul reformelor în sistemul de securitate al ţării, 

continuă să rămînă nereformat, entitate în mare parte cu funcţii consultative, acţiuni 

manifestate prin lipsa atribuţiilor funcţionale de a lua decizii deliberative şi fără expertiza 

corespunzătoare în domeniu, fapt ce ar permite implicarea efectivă în luarea deciziilor 

corecte de conducerea statului. În componenţa Consiliului Suprem de Securitate sunt 

incluşi şi lideri ai partidelor politice aflate la guvernare, fapt ce duce la o politizare 

excesivă a politicii de securitate şi apărare, deciziile luate în mare parte fiind imparţiale. În 

acest sens autorul consideră necesar asigurarea acţiunii integrate a tuturor instituţiilor cu 

responsabilităţi pe palierul asigurării securităţii naţionale.  

Existenţa unui dialog viabil între toate componentele societăţii presupune instituirea unui 

schimb eficient de informaţii în vederea promovării măsurilor antiteroriste şi cultivării atitudinii 

de respingere a ideologiilor teroriste şi extremiste. Actualitatea elaborării unei asemenea strategii 

este determinată de necesitatea stabilirii unor principii şi forme de conlucrare eficientă între 

Centrul Antiterorist, ca subunitate a SIS abilitată cu coordonarea măsurilor de prevenire şi 

combatere a terorismului, şi societatea civilă. Astfel, odată cu antrenarea cetăţenilor în lupta 

pentru demascarea terorismului, cu informarea corectă şi la timp a acestora de către Serviciul de 

Informaţii şi Securitate va deveni posibilă edificarea unei autentice culturi de securitate în ţară. 

Republica Moldova este o entitate importantă a sistemului de securitate internaţională. 

Rolul acesteia va creşte, însă, în urma asigurării stabilităţii politice interne a ţării, lichidării 

corupţiei, asigurării ordinii sociale şi diminuării tendinţelor separatiste. Soluţionarea problemelor 

actuale ale securităţii presupune o participare activă în crearea sistemului internaţional de 

securitate colectivă, o atenţie deosebită fiind acordată colaborării bilaterale şi multilaterale în 

domeniul militar în baza principiului egalităţii priorităţilor, relaţiilor în sfera politico-militară cu 

statele vecine, cu alte ţări şi grupe de state. 

Concluziile şi recomandările însumează cele mai relevante realizări ale acestui studiu sub 

forma de concluzii fundamentale, dar şi eventuale soluţii şi recomandări cu scopul surmontării 

unor probleme identificate pe parcursul realizării cercetării. 



17 

 

 

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI 

Problema ştiinţifică soluţionată în domeniul ştiinţelor politice şi studiilor de securitate 

constă în elaborarea unei viziuni conceptual detaliate privind combaterea terorismului 

contemporan şi a consolidării sistemului de securitate internaţională, în evidenţierea impactului 

organizaţiilor teroriste asupra sistemului de securitate internaţională, a obiectivelor strategice de 

combatere a terorismului contemporan şi de consolidare a sistemului de securitate internaţională, 

în reliefarea contribuţiei Republicii Moldova la combaterea terorismului, precum şi în elaborarea 

unor concluzii şi recomandări utile întru eficientizarea funcţionării sistemului de securitate 

internaţională şi combaterii terorismului contemporan. 

Soluţionarea acestei probleme a necesitat studierea priorităţilor de consolidare a 

sistemului de securitate internaţională, inclusiv a celui naţional, a condiţionat identificarea 

importanţei combaterii terorismului ca factor de risc şi ameninţare în adresa securităţii globale. 

Prin aceasta se confirmă ipotezele formulate şi faptul că cea mai eficientă soluţie de ameliorare a 

situaţiei este amplificarea colaborării serviciilor speciale în lupta împotriva terorismului 

contemporan la nivel, naţional, regional şi internaţional. 

Ideile ştiinţifice care au fost expuse în lucrare sunt rezultatul activităţii autorului pe 

parcursul a opt ani, acestea fiind elucidate în 22 publicaţii ştiinţifice, prezentate la 14 conferinţe 

naţionale şi internaţionale. 

Analiza problemei de cercetare ne-a permis să formulăm următoarele concluzii: 

1.  Cercetarea aspectului istoriografic a oferit o imagine de ansamblu asupra istoricului 

combaterii terorismului contemporan şi consolidării sistemului de securitate internaţională. 

În rezultatul analizei istoriografiei problemei am constatat că în condiţiile tendinţelor actuale 

de consolidare polarizată a sistemului de securitate internaţională studiile despre terorism se 

axează în mod prioritar pe măsurile contrateroriste decât pe cele de prevenire a atacurilor 

teroriste. În Republica Moldova subiectul combaterea terorismului contemporan este 

insuficient analizat în mediul academic. Prin urmare, studiul în cauză va contribui la o 

schimbare calitativă a percepţiei fenomenului de comunitatea academică din Republica 

Moldova.  

2.  Analiza aspectelor conceptual-teoretice de abordare a combaterii terorismului contemporan 

şi a consolidării sistemului de securitate internaţională a permis determinarea conceptuală a 

problemei de studiu şi a contribuit la evidenţierea aspectelor ce caracterizează combaterea 

terorismului contemporan. Caracterul interdisciplinar al tezei a permis utilizarea unor 

metodologii complexe, cu aplicarea studiilor bibliografice, istoriografice, conceptual-
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teoretice şi analitico-aplicative privind combaterea terorismului şi consolidarea sistemului de 

securitate internaţională. 

3.  Sistemul actual al securităţii internaţionale este marcat de o serie de factori ce îl 

destabilizează şi amplifică terorismul, cum ar fi: susţinerea acordată din partea unor state 

fundamentaliste şi organizaţii nonguvernamentale unor structuri teroriste; tranziţia spre 

multipolarism – cu pretenţiile Federaţiei Ruse de a ocupa un loc aparte - în care statele 

naţionale, grupurile de state, organizaţiile nonguvernamentale şi cele internaţionale încearcă 

să ocupe o poziţie cât mai favorabilă; accesul unor structuri teroriste la sistemul 

informaţional global, la resurse umane, materiale şi financiare; dezechilibrele demografice şi 

tendinţa de migrare a populaţiilor din ţările sărace spre cele bogate; amplificarea 

terorismului şi separatismului, intoleranţei sau xenofobiei şi degenerarea acestora în acţiuni 

violente; manifestarea fenomenului globalizării, în condiţiile inexistenţei unor norme, 

principii şi instrumente pentru reglementare şi control. 

4.  În rezultatul analizei terorismului contemporan ca sursă de pericol pentru sistemul de 

securitate internaţională conchidem că organizaţiile teroriste ca componentă a fenomenului 

terorism şi ca entităţi paramilitare care ocupă teritoriul unor state slabe, fără a depinde de 

acesta, precum Statul Islamic sau Al-Qaida, au devenit o problemă majoră pentru relaţiile 

internaţionale. Organizaţiile teroriste au reuşit să realizeze modificări fundamentale în 

dinamica relaţiilor internaţionale, dar şi să provoace conflicte armate în Siria, Afganistan şi 

Irak. Astfel de grupări non-statale sunt puternic dispersate teritorial, lipsite de armate 

vizibile şi au un impact uneori decisiv asupra politicilor statale. Totodată, în cazul războiului 

asimetric împotriva terorismului, confruntările au loc nu pentru teritorii propriu-zise, ci 

pentru influenţă culturală, economică, politică, religioasă şi controlul resurselor energetice 

dependente de poziţionarea geografică. Marile puteri nu au fost pregătite pentru un război 

asimetric, pentru că nu l-au anticipat la nivel strategic şi politic. Dacă până nu demult 

teroriştii în mare parte erau cetăţeni ai statelor musulmane sau din regiuni separatiste, în 

ultimul timp se observă tendinţa europenilor nemusulmani care sunt convertiţi la islam să 

participe în favoarea organizaţiilor teroriste, pentru Statul Islamic, spre exemplu. 

5.  În baza studierii rolului organizaţiilor internaţionale de securitate în combaterea 

terorismului, am constatat că cadrul organizatoric al organizaţiilor internaţionale de 

securitate se adaptează la noul context geopolitic şi geostrategic internaţional, caracterizat 

prin modificările pe care le suportă actualul sistem al securităţii internaţionale şi prin 

necesitatea sporirii rolului structurilor de securitate (ONU, NATO, UE, OSCE) în 

prevenirea, gestionarea crizelor şi terorismului. În cadrul mediului internaţional se observă 

apariţia încă a doi poli de putere angajaţi în arealele geografice delimitate de Uniunea 
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Europeană: Federaţia Rusă, datorită pretenţiilor sale teritoriale şi China, care, datorită 

ritmului înalt de creştere economică, ar putea da o altă dimensiune puterii sale militare. 

Organizaţiile internaţionale tind să preia elemente ale securităţii, fenomen care se va 

accentua în viitorul apropiat. Pentru ca statele să poată promova şi apăra interesele naţionale, 

într-o lume în care riscurile şi ameninţările la adresa acestora nu mai au frontiere, ele sunt 

obligate să se integreze în structurile de securitate, singurele în măsură să identifice 

pericolele la adresa securităţii internaţionale. În aceste structuri, statele naţionale şi alte 

organizaţii pot să contribuie cel mai bine la stabilirea normelor ce necesită a fi respectate de 

toţi actorii internaţionali şi să identifice pârghiile necesare prin care să asigure stabilirea şi 

cooperarea internaţională.  

6.  Elaborarea obiectivelor strategice şi a mecanismelor de combatere a terorismului 

contemporan ne-a impulsionat să concluzionăm oportunitatea analizei şi monitorizării 

continue a tuturor ameninţărilor şi riscurilor de natură teroristă sau a celor care pot facilita 

desfăşurarea de acţiuni teroriste, accentul fiind plasat pe latura preventivă, astfel ca 

fenomenul să fie ţinut sub control, nu să se aştepte situaţia de a interveni prin ripostă 

contrateroristă. Un prim obiectiv de protecţie antiteroristă îl constituie cunoaşterea detaliată 

a acestui fenomen, depistarea premiselor ce îl generează şi identificarea mecanismelor de a 

influenţa asupra acestora. În acest sens, un mijloc eficient de combatere a terorismului îl 

reprezintă cultura de securitate şi conştientizarea pericolului din partea societăţii civile. 

Nivelul culturii de securitate în lume este diminuat, la nivelul cetăţenilor percepţia unor 

categorii de securitate fiind superficială. Atacurile teroriste de la Paris din noiembrie 2015 

au accentuat în mod repetat obligativitatea cetăţenilor de a se preocupa de ceea ce provoacă 

şoc în jurul lor, de sporirea solidarităţii şi coeziunii societale, de remarcarea acţiunilor cu 

caracter suspect ce se produc în imediata apropiere şi de informarea oportună a 

reprezentanţilor structurilor abilitate cu combaterea terorismului. Indiferenţa sau 

neimplicarea societăţii civile în raport cu fenomenul terorism reprezintă unul dintre cele mai 

înalte riscuri ale secolului XXI. 

7.  Analiza securităţii naţionale a Republicii Moldova a permis să conchidem că de facto la ora 

actuală cadrul conceptual juridic naţional cu privire la asigurarea securităţii şi combaterea 

terorismului este unul incomplet, cu deficienţe de claritate reciprocă, actele normative în 

domeniu fiind elaborate în perioada diferitelor guvernări, unele dintre care cu opţiuni 

contradictorii pe palierul prevenirii şi combaterii terorismului, aflate în competiţie şi 

divergenţă. Proiectele legislative sunt adoptate, uneori, fără a fi puse în discuţii în mod 

detaliat, purtând un caracter profund politic. 
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8.  Cercetarea securizării frontierelor Republicii Moldova ca oportunitate de încadrare în 

sistemul de securitate internaţională a permis să constatăm că terorismul, prin multitudinea 

de metode şi mijloace pe care le aplică, prin efectele pe care le generează, nu poate fi exclus 

ca ameninţare la adresa securităţii Republicii Moldova. Unele ameninţări şi riscuri de 

securitate se materializează în interiorul statului, dar originea lor este externă. Din aceste 

considerente, se apreciază că ameninţări majore de natură teroristă la adresa Republicii 

Moldova nu pot fi decât conjuncturale şi tranzitorii.  

9.  În rezultatul analizei detaliate a principalelor forme şi metode de combatere a terorismului 

de către organele securităţii ale Republicii Moldova concluzionăm că, în prezent, conform 

actelor legislative în vigoare, sistemul organelor de securitate ale statului este unul mult mai 

restrâns, decât cel al organelor abilitate cu combaterea terorismului. În opinia noastră, 

Consiliul Suprem de Securitate, care ar trebui să fie coordonatorul reformelor în sistemul de 

securitate al ţării, continuă să rămână nereformat, neavând atribuţii în luarea deciziilor 

deliberative şi fără expertiza corespunzătoare în domeniu, fapt ce împiedică să contribuie 

efectiv la luarea deciziilor corecte de către conducerea de vârf a Republicii Moldova. Din 

componenţa acestei instituţii fac parte şi lideri ai partidelor de guvernare, fapt ce conduce 

spre o politizare excesivă a politicii de securitate şi apărare. În acest sens, considerăm 

oportun de a asigura acţiunea integrată a tuturor instituţiilor cu responsabilităţi în domeniul 

asigurării securităţii naţionale. 

În temeiul studiului realizat şi a concluziilor deduse, care confirmă actualitatea şi 

importanţa problematicii cercetării, propunem următoarele recomandări: 

1. Luând în calcul noile tendinţe în acţiunile teroriste pe plan internaţional, considerăm că 

serviciile naţionale de securitate abilitate cu combaterea terorismului trebuie să intensifice 

schimbul de informaţii în regim real, să restricţioneze oportun utilizarea Internetului şi a 

altor tehnologii de informare şi comunicare în scopul de recrutare şi incitare la comiterea 

actelor teroriste, precum şi pentru finanţarea, planificarea şi pregătirea acestora. În acest sens 

este necesar să fie blocate canalele de promovare şi finanţare a terorismului. 

2. În scopul realizării unor reformări eficiente ale sistemului de securitate internaţională, 

considerăm necesară constituirea sub egida Uniunii Europene a Agenţiei comune europene 

de securitate şi informaţii, la care Republica Moldova să fie membră. Iar la nivelul 

sistemului de securitate naţională este oportună obligarea companiilor ce prestează servicii 

Internet, gen Starnet, SunCommunication să acorde suportul necesar Serviciului de 

Informaţii şi Securitate în ce priveşte accesarea e-mail-urilor şi convorbirilor telefonice 

codificate, ca parte a noii strategii de combatere a atacurilor teroriste cibernetice . 
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3. Prin intermediul Centrului de Informare şi Documentare NATO în Republica Moldova, 

Delegaţiei Uniunii Europene în Republica Moldova, Misiunii Organizaţiei Naţiunilor 

Unite în Republica Moldova, Misiunii Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în 

Europa (OSCE) în Republica Moldova este necesar să fie definite noi valori de 

securitate în politica internaţională, care ar contribui la statuarea responsabilităţilor 

fiecărei organizaţii internaţionale de securitate, spre a evita suprapunerile între diferite 

sarcini şi obiective, precum şi spre a minimiza riscurile terorismului la adresa mediului 

de securitate internaţională. 

4. În scopul acordării susţinerii procesului de planificare a activităţilor antiteroriste la 

nivel naţional, precum şi al informării oportune a populaţiei în legătură cu nivelul 

ameninţării teroriste, propunem ca în cadrul Serviciului de Informaţii şi Securitate al 

Republicii Moldova să se creeze Sistemul Naţional de Alertă Teroristă, cu 

caracterizarea mediului de pericol naţional de alertă teroristă. La stabilirea nivelului 

curent de alertă teroristă să fie utilizate următoarele categorii de indicatori: informaţii 

disponibile conţinînd avertizări cu privire la unele circumstanţe ce ar putea evolua în 

vulnerabilităţi/factori de risc/ameninţări/stări de pericol/iminenţa unui atac terorist pe 

teritoriul Republicii Moldova. 

5. Cadrul juridic naţional în domeniul asigurării securităţii naţionale necesită a fi 

completat cu o variantă actualizată a Concepţiei Securităţii Naţionale, dar şi cu 

Strategia Militară şi Strategia de Securitate Naţională, care urmează a fi adoptată în 

variantă finală de Parlamentul Republicii Moldova. Având un grad de coordonare 

reciprocă, aceste acte juridice au menirea să creeze condiţii favorabile spre a spori 

încrederea populaţiei în organele de securitate ale Republicii Moldova, că acestea sunt 

capabile să îndeplinească una dintre principalele atribuţii ale oricărui stat - apărarea 

securităţii teritoriului, cetăţenilor şi instituţiilor statale. 

6. În contextul tendinţelor de integrare europeană, recomandăm ca conducerea Republicii 

Moldova să susţină iniţiativa Franţei de a constitui Carta Albă Europeană de Apărare şi 

Securitate la nivelul Uniunii Europene, care ar putea include, în acord cu partenerii, o 

analiză comună la nivel european a sistemului internaţional de apărare şi de securitate 

şi a ameninţărilor la adresa acestuia. 
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ADNOTARE 

Bencheci Marcel, Combaterea terorismului contemporan şi consolidarea sistemului de 

securitate internaţională, teză de doctor în ştiinţe politice la specialitatea 561.01 – Teoria, 

metodologia și istoria politologiei; instituții și procese politice, Chisinau, 2016. 

Teza cuprinde: introducere, 3 capitole divizate în subcapitole, concluzii generale şi 

recomandări, bibliografie din 310 surse, 9 anexe, 148 pagini text de bază. Rezultatele ştiinţifice obţinute 

au fost expuse în 22 lucrări ştiinţifice. 

Cuvintele cheie: Republica Moldova, organele securităţii statului, combaterea terorismului, 
sistemul de securitate internaţională, terorism, mediu internaţional, organizaţii internaţionale de 

securitate, organizaţii teroriste, securizarea frontierelor, atacuri teroriste. 

Domeniul de studiu: studiul vizează domeniul ştiinţelor politice şi studii de securitate, atenția 

fiind axată pe cercetarea mecanismelor de combatere a terorismului şi consolidării sistemului de 

securitate internațională. 

Scopul şi obiectivele tezei de doctorat constă în cercetarea complexă a aspectelor conceptual-
teoretice şi aplicative ale combaterii terorismului contemporan şi consolidării sistemului de securitate 

internaţională. Pe acelaș palier, urmărind realizarea acestui scop, autorul s-a orientat spre soluţionarea 

următoarelor obiective: realizarea unui studiu istoriografic al elaborărilor ştiinţifice edificatorii la temă; 

abordarea reperelor teoretico-metodologice de investigaţie a acţiunilor de combatere a terorismului şi de 

întărire a securităţii internaţionale; cercetarea rolului Republicii Moldova în combaterea terorismului şi 

în procesul consolidării sistemului de securitate internaţională. 

Noutatea științifică și originalitatea rezultatelor obținute: teza de doctorat reprezintă un 

studiu amplu interdisciplinar în Republica Moldova privind combaterea terorismului contemporan şi 
consolidarea sistemului securităţii internaţionale; sunt sintetizate detaliat mecanismele contemporane 
privind combaterea terorismului şi asigurarea securităţii internaţionale; sunt evaluate impactul 

organizaţiilor teroriste asupra sistemului de securitate internaţională; s-a analizat şi argumentat 

contribuţia Republicii Moldova la combaterea terorismului în procesul de consolidare a sistemului de 

securitate internaţională. 

Problema ştiinţifică importantă soluţionată constă în formularea unei viziuni conceptuale 

detaliate privind combaterea terorismului contemporan şi consolidarea sistemului de securitate 
internaţională, în evidenţierea impactului organizaţiilor internaţionale de securitate asupra consolidării 

sistemului de securitate internaţională, a obiectivelor strategice de combatere a terorismului contemporan 

, precum şi elaborarea unor concluzii şi recomandări utile întru eficientizarea funcţionării sistemului 

securităţii internaţionale şi combaterea terorismului contemporan. 

Importanța teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării rezidă în elaborarea unei cercetări 

ştiinţifice privind combaterea terorismului contemporan şi consolidarea sistemului securităţii 

internaţionale, iar în plan practic investigaţiile au finalizat cu perfectarea şi prezentarea unui studiu de 

factură interdisciplinară menit să contribuie la elucidarea pericolului internaţional al terorismului 

contemporan şi lupta împotriva acestui flagel. 

Implementarea rezultatelor ştiinţifice: s-a realizat prin examinarea şi aprobarea lor în cadrul 

şedinţelor Departamentului Ştiinţe Politice şi Administrative şi Seminarului Ştiinţific de Profil al 

Facultăţii Relaţii Internaţionale, Ştiinţe Politice şi Administrative din cadrul Universităţii de Stat din 

Moldova, fiind expuse la 14 de conferinţe naţionale şi internaţionale şi publicate în 22 lucrări ştiinţifice. 
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АННОТАЦИЯ 

Бенкеч Марчел, Борьба с терроризмом и укрепление системы международной 

безопасности, диссертация на соискание ученой степени доктора политических наук, 

специальность 556.01 - Теория, методология и история политологии; политические 

институты и процессы, Кишинев, 2016 г. 

Структура диссертации: Диссертационная работа включает: введение, три раздела, 

разделенных на подразделы, общие выводы и рекомендации, библиографию, состоящую из 310 

источников, 9 приложений, 148 страниц основного текста. Полученные научные результаты были 

опубликованы в 22 научных работах. 
Ключевые слова: Республика Молдова, органы госбезопасности, борьба с терроризмом, 

система международной безопасности, терроризм, международная среда, международные 

организаций безопасности, террористические организаций, безопасность границ, 

террористические атаки. 
Область исследования: политические науки и исследования в области безопасности. 
Цель работы заключается в комплексном концептуально-теоретическом и практическом 

исследовании аспектов борьбы с терроризмом и укрепления международной системы 

безопасности. Реализация поставленной цели предполагает решение следующих задач: изучение 

историографии по данной теме; исследование теоретических и методологических подходов в 

изучении действий по борьбе с терроризмом и обеспечении международной безопасности; 

исследование вклада Республики Молдова в борьбе с терроризмом и укрепления международной 

безопасности. 
Научная новизна и актуальность исследования: это комплексное междисциплинарное 

исследование в Республике Молдова по борьбе с терроризмом и укрепления системы 

международной безопасности; выявление современных концепций по борьбе с терроризмом и 

обеспечению международной безопасности; оценке воздействия террористических организаций на 

международную систему безопасности; проведение анализа стратегических целей по борьбе с 

терроризмом и укреплению современной системы международной безопасности; анализирование 

и аргументирование вклада Республики Молдовы в борьбе с терроризмом и укрепление системы 

международной безопасности. 
Решение важной научной проблемы заключается в разработке детального 

концептуального видения по борьбе с терроризмом и укрепления международной системы 

безопасности, а также разработка выводов и рекомендаций для эффективной работы современной 

системы международной безопасности и борьбы с терроризмом. 
Теоретическая значимость работы заключается  в разработке научного исследования по 

борьбе с современным терроризмом в контексте укрепления международной системы 

безопасности, а в практическом плане результаты работы состоят в разработке и презентации 

междисциплинарного исследования предназначеного для выяснения международных угроз 

современного терроризма и борьбы с этим бедствием. 
Внедрение научных результатов проходило посредством их обсуждения и утверждения 

на заседании Департамента политических и административных наук и Научного Профильного 

Семинара, факультета Международных Отношений, Политических и Административных Наук 

Молдавского Государственного Университета, были представлены на 14 национальных и 

международных конференциях и опубликованы в 22 научных статей. 
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ANNOTATION 

 Bencheci Marcel, The combating of terrorism and strengthening of international security 

system, PhD thesis in political science, 561.01 specialty - Theory, Methodology and History of 

Political Sciences; Political Institutions and Processes, Chisinau, 2016. 

Thesis structure: introduction, three chapters divided into subsections, conclusions and 
recommendations, bibliography of 310 sources, 9 annexes, 148 pages of basic text. The obtained 
scientific results were presented in 22 scientific papers. 

Keywords: Republic of Moldova, the state's security institutions, fighting terrorism, the system 
of international security, terrorism, international environment, international security organizations, 
terrorist organizations, securing borders, terrorist attacks. 

Field of study: Political Science and Security Studies. 
The purpose and objectives of the thesis: The goal is to develop a detailed conceptual and 

practical vision in combating contemporary terrorism and strengthening of international security system. 
Under this basic purposes, we solved the following tasks: a study of historiography scientific elaborations 
on the topic; theoretical and methodological approach benchmarks investigative actions to combat 
terrorism and maintaining international security; determining role in ensuring international security 
system, stability and combating contemporary terrorism; analysis and impact of assessment international 
terrorist organizations on strengthening international security system; Republic of Moldova’s research 

contribution to combating terrorism in the process of strengthening international security. 
Scientific novelty of the research: is the first large interdisciplinary contemporary study in 

Moldova on combating terrorism in the context of strengthening international security. The detailed 
contemporary concepts are synthesized on combating terrorism and international security; assessed the 
impact of terrorist organizations on international security system; summarizing the strategic objectives to 
combat terrorism and to strengthen the system of contemporary international security; there was analyzed 
and argued the contribution of Moldova in combating terrorism and strengthening international security 
system. 

The solved scientific problem: is to develop a detailed conceptual vision in combating 
contemporary terrorism and strengthening of international security system, in highlighting the strategic 
objectives in combating contemporary terrorism, building international security system and developing 
conclusions and useful recommendations on operation of the system of international security and 
combating contemporary terrorism. 

The theoretical significance and value of the work: is to develop scientific research on 
combating contemporary terrorism in the context of strengthening international security and in practical 
terms of investigations have resulted in the development and presentation of an interdisciplinary study bill 
which meant to contribute to the elucidation of the danger of international contemporary terrorism. 

The implementation of the scientific results: was achieved through examination and approval 
of the defence at the Department of Political and Administrative Sciences and Scientific Seminar of the 
Faculty of International Relations, Political and Administrative Sciences, the State University of 
Moldova. The research was exposed to 14 national and international conferences and published in 22 
scientific papers. 
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