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The profound transformations at the beginning of the 21 century, charac-

terized by political changes and the diversification of geostrategic interests, 

significantly influence the evolution of the international security system. The 

cutting-edge events in Ukraine and Syria show that it has a significant change, 

including the trends of strategic reconfiguration of partnerships between differ-

ent international security organizations, depending on the interests and security 

objectives of the main actor. Also the major threat to security is terrorism. Un-

der the international security system, international security organizations are 

the most complex forms of international government co-operation. 

International organizations have become an important element of the in-

ternational security system, especially after the Second World War, when their 

number began to rise considerably. Globally, the number of international orga-

nizations is particularly high, so it is difficult to determine the specific role 

which they play. 

 

Transformările profunde operate la acest început de secol, caracterizate 

de modificările politice şi diversificarea intereselor geostrategice, influenţează 

semnificativ evoluţia sistemului de securitate internaţională. Evenimentele de 
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ultimă oră din Ucraina şi Siria denotă că acesta cunoaşte o modificare semnifi-

cativă, accentuându-se, inclusiv, tendinţele de reconfigurare strategică a parte-

neriatelor dintre diferite organizaţii internaţionale de securitate, în funcţie de in-

teresele şi obiectivele de securitate ale principalilor actori, dar şi de ameninţarea 

majoră la adresa securităţii – terorismul. În cadrul sistemului de securitate inter-

naţională organizaţiile internaţionale de securitate sunt cele mai complexe for-

me de cooperare guvernamentală internaţională. 

Organizaţiile internaţionale au devenit un element important al sistemului 

securităţii internaţionale, în special după cel de al doilea război mondial, când 

numărul acestora a început să crească considerabil. La nivel global, numărul or-

ganizaţiilor internaţionale este deosebit de mare, astfel încât este dificil a stabili 

rolul concret pe care acestea îl joacă (între anii 1945 şi 1949 existau aproxima-

tiv 100 de astfel de organizaţii, iar în ultimii ani numărul lor se estimează a fi de 

patru ori mai mare) [1, p.223]. Semnificaţia şi importanţa acestor organizaţii ţi-

ne de funcţiile pe care le îndeplinesc, de caracterul permanent sau provizoriu al 

acestora, de cooperarea voluntară creată pe baza acordurilor dintre state. Sarci-

nile acestora sunt orientate spre lupta împotriva terorismului, prevenirea conflic-

telor, soluţionarea paşnică a disputelor, asigurarea coexistenţei paşnice, susţine-

rea reconstrucţiei politice, economice şi sociale a părţilor implicate în conflict 

etc. Aplicând aceste criterii de selecţie, constatăm că ONU, NATO, UE şi 

OSCE reprezintă cele mai importante organizaţii internaţionale de securitate. 

Termenul „organizaţii internaţionale” a intrat relativ recent atât în limba-

jul comun, cât şi în cel ştiinţific. În a doua jumătate a secolului XIX, în literatu-

ra de specialitate erau utilizate adesea concepte precum „sindicat public interna-

ţional”, „birou internaţional” sau „comisie internaţională”. Sintagma „organiza-

ţii internaţionale” a fost introdusă în jurul anului 1867, în discursul ştiinţific al 

juristului scoţian James Lorimer, iar 13 ani mai târziu publicistul german Cons-

tantin Frantz afirma că federalismul reprezintă principiul în baza căruia îşi fac 

apariţia organizaţiile internaţionale. Consacrarea definitivă a termenului se dato-

rează lucrării lui Walter Schücking „Organizaţiile lumii”, publicată în anul 1908 

şi ghidului „Uniunile internaţionale publice” elaborat în 1911 de Paul S. Re-

insch [2, p.5].  

Organizaţiile internaţionale de securitate se disting de celelalte organizaţii 

prin faptul că îşi au originile în consensul statelor de a coopera în probleme pri-

vind reducerea violenţei şi asigurarea păcii şi securităţii în lume, prin aplicarea 

unei largi game de acorduri şi mecanisme. În sistemul internaţional, organizaţii-

le de securitate pot fi considerate comunităţi de securitate. Acest concept a fost 

dezvoltat în anul 1957 de savantul Karl Deutsch, care l-a definit drept un grup 

ce a devenit integrat, dobândind un simţ al comunităţii însoţit de practici institu-

ţionale formale sau informale suficient de consolidate pentru a asigura activita-

tea paşnică a membrilor grupului pe o perioadă îndelungată de timp [3, p.34]. 
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Problema terorismului este discutată actualmente la nivel înalt în cele mai 

cunoscute organizaţii internaţionale, care propun noi abordări, concepţii, căi şi 

soluţii de combatere a acestui flagel. În acest context se înscriu dezabaterile le-

gate de combaterea terorismului internaţional, de fenomenul migraţiei în Europa 

şi de criza refugiaţilor, realizate în cadrul sesiunii de iarnă a Adunării Parlamen-

tare a Consiliului Europei (APCE) desfăşurate la Strasbourg, între 26 şi 30 ianu-

arie 2015, eveniment la care a luat parte și delegaţia Parlamentului Republicii 

Moldova. 

Actualele realităţi şi tendinţe strategice în securitatea globală şi regională 

impun o interconectare a principalelor instituţii de securitate, precum şi o nouă 

filosofie în abordarea şi soluţionarea ameninţărilor asimetrice. La acestea se 

adaugă dezvoltarea formelor de cooperare subregională şi tendinţele de dezvol-

tare a unor sisteme de management al crizelor, prin coordonarea organizaţiilor 

cu responsabilităţi în domeniu (ONU, NATO, UE, OSCE).  

Spre deosebire de alte organizaţii de securitate, care consideră fundamen-

tale acţiunile militar-politice cu caracter preventiv, pentru ONU prioritare sunt 

acţiunile antiteroriste în limita sistemului instituţional internaţional, a organiza-

ţiilor şi dreptului internaţional, preferate fiind măsurile social-economice, politi-

ce, cultural-psihologice şi informaţionale. La baza tuturor acţiunilor de acest tip 

ale ONU se află Carta Naţiunilor Unite, ce are ca obiectiv principal menţinerea 

păcii şi securităţii internaţionale. 

Statutul ONU prevede un sistem universal de securitate colectivă, care 

este principalul instrument de menţinere a păcii şi de prevenire a războaielor. Rolul 

principal în organizaţie îi revine Consiliului de Securitate, a cărui responsabilitate 

fundamentală o constituie asigurarea păcii şi securităţii internaţionale prin soluţio-

narea paşnică a disputelor şi prin întreprinderea de acţiuni împotriva ameninţărilor 

la adresa păcii, împotriva actelor de agresiune. Însă, mecanismul de aprobare a 

rezoluţiilor de către cele 15 state membre ale Consiliului de Securitate este unul di-

ficil, în condiţiile în care interesele geostrategice şi politica externă ale acestora 

diferă, ceea ce duce la diminuarea eficienţei organizaţiei în planul asigurării securi-

tăţii internaţionale. Un exemplu în acest sens este Rezoluţia Palestiniană asupra 

unui Acord de pace cu Israelul propusă în decembrie 2014, şi respinsă de Consiliul 

de Securitate al ONU, fiind înregistrate opt voturi în favoarea acestui proiect, două 

voturi împotrivă şi cinci abţineri, în contextul în care textul trebuia să obţină nouă 

voturi pentru a fi adoptat. Franţa, China şi Rusia, trei membri permanenţi ai Consili-

ului, precum şi Argentina, Republica Ciad, Republica Chili, Iordania, Luxemburg 

au susţinut Rezoluţia. Australia şi Statele Unite, aliaţi apropiaţi ai Israelului, au vo-

tat împotriva Rezoluţiei. Cinci state - Marea Britanie, Lituania, Nigeria, Coreea şi 

Ruanda - s-au abţinut. Proiectul de Rezoluţie prevedea un Acord de pace în termen 

de 12 luni şi retragerea israeliană din teritoriile ocupate până la sfârşitul anului 2017 

[4]. În timpul votulului, Statele Unite nu ar fi trebuit să recurgă la dreptul de veto 
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conferit de statutul lor de membru permanent al Consiliului. Un veto american riscă 

să provoace furia aliaților arabi ai Statelor Unite în coaliția ce luptă contra jihadiști-

lor organizației Statul Islamic în Siria și Irak [5]. 

În ultimul timp se duc tot mai multe polemici privind eficacitatea ONU 

ca organizaţie de securitate, deoarece tot mai frecvent în prim-plan apar anumite 

divergenţe între membrii organizaţiei, în special în ceea ce priveşte principiile 

fundamentale ale păcii şi securităţii internaţionale: prevenirea proliferării arme-

lor de distrugere în masă, combaterea terorismului internaţional, criteriile pentru 

aplicarea forţei şi rolul Consiliului de Securitate, conceptul de „război preven-

tiv”, rolul şi statutul ONU într-o lume multipolară. Un şir de state, precum Ger-

mania, Japonia, India, Brazilia, intuiesc o reformare a sistemului ONU, deoare-

ce organizaţia ar reflecta realităţile războiului rece, iar configuraţia mondială 

actuală, cu noi centre de putere, este radical diferită [6, p.108]. 

Aspiraţiile ONU de a reforma atât principiile de bază, cât şi propria struc-

tură organizaţională, derivă din modificarea radicală a sistemului de relaţii inter-

naţionale, ceea ce zdruncină securitatea colectivă şi subminează încrederea în 

răspunsurile colective la problemele şi provocările comune. ONU ca organizaţie 

de asigurare a securităţii reprezintă un centru de coordonare a acţiunilor statelor 

în vederea stabilirii păcii şi securităţii, fapt prevăzut în Statutul ONU şi rezultat 

într-o serie de Rezoluţii obligatorii pentru statele membre. Rezoluţia 1377, ado-

ptată de Consiliul de Securitate al ONU la 12 noiembrie 2001, conţine concluzi-

ile întrunirii Consiliului la nivel ministerial, prilej cu care a fost adoptată Decla-

raţia asupra efortului global de combatere a terorismului, afirmând în Preambul 

că „actele de terorism internaţional constituie una dintre cele mai grave amenin-

ţări la adresa păcii şi securităţii internaţionale în secolul XXI, constituind o pro-

vocare pentru toate statele şi umanitate” [6]. 

Un important instrument al ONU de anihilare a acţiunilor teroriste este 

constituirea în anul 2001 a Comitetului de Combatere a Terorismului (CTC) co-

mpus din cele 15 state membre ale Consiliului de Securitate. Obiectivele CTC 

ţin de implementarea stipulărilor Rezoluţiei 1373, precum: condamnarea finan-

ţării terorismului, îngheţarea imediată a conturilor persoanelor implicate în acte 

teroriste, suprimarea tuturor formelor de susţinere financiară a grupurilor terori-

ste, schimbul de informaţii între guvernele statelor membre privind planificarea 

actelor teroriste sau organizaţiilor teroriste, cooperarea interguvernamentală în 

cazul anchetei, extrădării, urmăririi penale a persoanelor implicate în acte terori-

ste, condamnarea asistenţei tuturor acţiunilor teroriste. 

În septembrie 2005, la propunerea Comitetului de Combatere a Teroris-

mului, Consiliul de Securitate a adoptat Rezoluția 1624 (2005) privind incitarea 

la comiterea actelor teroriste şi solicită statelor membre ale ONU să interzică 

prin lege o astfel de incitare, pentru a preveni un astfel de comportament. Toto-
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dată, Rezoluția solicită statelor să-și continue eforturile internaționale de a con-

solida dialogul și înțelegerea între civilizații. 

Un alt instrument al Consiliul de Securitate al ONU de contracarare a te-

rorismului este Directoratul Comitetului Executiv al luptei împotriva terorismu-

lui (CTED) înfiinţat în baza Rezoluției 1535 din 2004 în scopul susţinerii activi-

tăţii Comitetului de Combatere a Terorismului și coordonării procesului de mo-

nitorizare a punerii în aplicare a Rezoluției 1373 (2001). CTED a devenit comp-

let operațional în decembrie 2005. Prin Rezoluția S/RES/2129 din 2013 a Con-

siliului de Securitate mandatul CTED a fost prelungit până la finele anului 

2017. CTED este divizat în două secțiuni: Biroul de evaluare şi asistență tehni-

că, care, la rândul său, este divizat în trei grupuri geografice pentru a permite 

experților să se specializeze în anumite regiuni ale lumii și un Birou administra-

tiv de informare. 

Rezoluţiile adoptate de Consiliul de Securitate al ONU cu privire la terorism 

sunt elemente ale mecanismului de combatere a terorismului instrumentat de această 

organizaţie. Una dintre cele mai recente rezoluţii – nr.2133 din 27 ianuarie 2014 – îşi 

reafirmă decizia prevăzută în Rezoluţia1373(2001), potrivit căreia toate statele îşi vor 

acorda asistenţă reciprocă, în cea mai mare măsură posibilă, în legătură cu investigaţi-

ile penale sau cu procedurile penale care implică finanţarea sau sprijinirea actelor de 

terorism; îşi reafirmă deciziile sale conform cărora toate statele vor preveni şi suprima 

finanţarea actelor de terorism şi se vor abţine de la acordarea oricărei forme de sprijin, 

activ sau pasiv, entităţilor sau persoanelor implicate în acte de terorism, inclusiv prin 

suprimarea recrutării membrilor grupărilor teroriste şi prin excluderea livrărilor de ar-

mament teroriştilor; îşi reafirmă decizia din Rezoluţia 1373 (2001), potrivit căreia toa-

te statele vor interzice propriilor cetăţeni sau oricăror persoane fizice ori juridice aflate 

pe teritoriul acestora de a pune la dispoziţie, în mod direct sau indirect, orice fonduri, 

active financiare sau resurse economice ori financiare sau alte servicii aferenteîn be-

neficiul persoanelor care comit sau încearcă să comită, să faciliteze sau să participe la 

comiterea actelor de terorism sau în beneficiul entităţilor deţinute sau controlate, în 

mod direct sau indirect, de astfel de persoane ori al persoanelor fizice şi juridice care 

acţionează în numele său în baza instrucţiunilor date; solicită tuturor statelor membre 

să împiedice teroriştii să beneficieze, în mod direct sau indirect, de plata răscumpără-

rilor sau de concesii politice şi să asigure eliberarea în condiţii de siguranţă a ostatici-

lor.  

Pentru a spori şi consolida activitățile antiteroriste stipulate în rezoluţiile 

ONU, la 8 septembrie 2006 statele membre s-au angajat într-o nouă etapă în efortu-

rile lor de combatere a terorismului prin adoptarea Strategiei globale de combatere a 

terorismului. Adoptarea Strategiei îndeplinește angajamentul luat de liderii mondiali 

la Summit-ul ONU din septembrie 2005. Strategia, în forma unei rezoluții și a unui 

plan de acțiune anexat (A/RES/60/288), este un instrument unic la nivel mondial, 

care sporeşte eforturile naționale, regionale și internaționale de combatere a teroris-
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mului. Este pentru prima dată când toate statele membre au fost de acord cu o abor-

dare strategică comună de combatere a terorismului, nu doar prin a transmite un 

mesaj clar că terorismul este inacceptabil sub toate formele și manifestările sale, dar 

şi prin a întreprinde acţiuni distincte în mod individual și colectiv pentru prevenirea 

și combaterea acestuia, pentru a consolida rolul Organizației Națiunilor Unite în do-

meniul combaterii terorismului și a asigura respectarea drepturilor omului în lupta 

împotriva terorismului. Astfel, Strategia include o gamă largă de măsuri practice, 

gen consolidarea capacității de stat pentru a contracara amenințările teroriste şi a co-

ordona mai bine activitățile de combatere a terorismului în cadrul sistemului ONU. 

Prin dezvoltarea sistemului de securitate colectivă comunitatea internaţio-

nală este de acord să renunţe la aplicarea violenţei şi să asiste orice membru al 

ei în cazul în care un alt membru recurge la forţă. Este un sistem care oferă o re-

acţie puternică a comunităţii internaţionale la orice încălcare a păcii internaţio-

nale, reacţie îndreptată împotriva unui atac din interiorul comunităţii, ONU fiind 

un exemplu tipic pentru un astfel de sistem. Conform articolelor 41, 42 ale Car-

tei ONU, comunitatea internaţională trebuie să exercite presiuni asupra celui ca-

re încalcă pacea, de la presiuni nemilitare până la aplicarea forţei armate [7, 

p.17]. Cu toate acestea, în contextul actual observăm că ONU nu se grăbeşte să 

recurgă la forţa armată pentru apărarea integrităţii teritoriale a Ucrainei, ci caută 

alternative pentru a proteja interesele tuturor elementelor sistemului de relaţii 

internationale.  

O organizaţie de securitate impunătoare este NATO, care deţine un rol 

esenţial în consolidarea securităţii euro-atlantice după încheierea războiului re-

ce. Rolul politic al acesteia este în creştere, în mod special după adoptarea la 

Summit-ul de la Washington din 1999 a unui nou Concept strategic al Alianţei. 

În noiembrie 1991 Declaraţia de la Roma a pus bazele stabilirii acestor relaţii 

dinamice pe un fundament instituţionalizat, marcat de înfiinţarea Consiliului de 

Cooperare Nord–Atlantică (decembrie 1991), care în mai 1997 se transformă în 

Consiliul pentru Parteneriat Euroatlantic (EAPC), marcând lansarea unei noi 

etape de cooperare. Adoptarea documentului fundamental al EAPC a semnalat 

hotărârea celor 44 ţări participante în acel moment de a trece spre colaborarea 

comună, politică şi militară la un nou nivel calitativ. Documentul a reafirmat an-

gajamentul comun al ţărilor membre de a consolida şi extinde pacea şi stabilita-

tea în zona euroatlantică. Valorile comune şi principiile aflate la baza acestui 

angajament sunt stipulate în documentul cadru al Parteneriatului pentru Pace 

(PfP) [8]. 

Contribuţia NATO la combaterea terorismului este întemeiată pe ideea că 

responsabilitatea fundamentală pentru desfăşurarea acesteia aparţine statelor 

membre. Abordarea de bază, subliniată în Concepţia militară a NATO de apăra-

re împotriva terorismului, aprobată în noiembrie 2002, include patru componen-

te:  
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- antiterorismul, măsuri defensive pentru diminuarea vulnerabilităţii for-

ţelor, cetăţenilor şi a proprietăţilor; 

- managementul consecinţelor, care presupune confruntarea şi diminuarea 

efectelor unui atac terorist imediat ce acesta a fost săvârşit; 

- contraterorismul, principalele acţiuni ofensive în care NATO va avea rol 

conducător sau de sprijin, inclusiv în cazul unor operaţiuni psihologice şi de in-

formare; 

- cooperarea militară cu statele membre, partenere şi cu alte ţări, precum 

şi coordonarea cu alte organizaţii internaţionale, ca Uniunea Europeană, Organi-

zaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa şi Organizaţia Naţiunilor Unite. 

Discuţia iniţială asupra rolului şi misiunilor corespunzătoare ale NATO a 

scos în evidenţă două abordări diferite ale terorismului: abordarea terorismului 

ca „război” şi abordarea terorismului ca „management al riscurilor”. Abordarea 

de tip război, susţinută în special de Statele Unite, implică o mobilizare masivă 

de resurse într-un efort unitar, fiind acceptate unele limitări ale libertăţilor indi-

viduale şi sacrificii. Unii experţi europeni apreciază însă că nu este corect să se 

vorbească despre un război: terorismul poate fi învins numai dacă se acţionează 

asupra temeliilor acestuia, ceea ce nu poate fi realizat prin aplicarea mijloacelor 

militare. Din acest punct de vedere, terorismul nu este un război care trebuie câ-

ştigat, el prezintă un risc periculos, de neevitat, care necesită a fi gestionat [9, 

p.447]. 

Readaptarea Alianţei rămâne un proces actual, conceptul de transformare 

devenind forţa coordonatoare a eforturilor de a face ca NATO să devină o orga-

nizaţie mai relevantă, utilă şi eficientă. Comandamentul Aliat pentru Transfor-

mare (CAT) este motorul pentru transformarea militară a Alianţei. Obiectivul 

CAT este de a determina NATO şi statele membre să-şi direcţioneze forţele, ac-

ţiunile şi organizaţiile spre realizarea cerinţelor Alianţei în sec. XXI. 

În prezent, NATO cunoaşte o perioadă de tranziţie, determinată de nece-

sitatea de a-şi revizui rolul său în cadrul sistemului de securitate internaţională. 

Aceasta ca urmare a pretenţiilor sale de a fi considerate cea mai importantă or-

ganizaţie de securitate din lume, caracterizată prin modificări de substanţă la ni-

velul conducerii strategice. Ea urmează să-şi adapteze misiunile şi capacităţile 

sale la noile realităţi, având în vedere că noile riscuri şi provocări necesită alian-

ţe strategice şi soluţii pe termen lung. 

În agenda Summit-ului de la Istanbul din anul 2004 problematica teroris-

mului a ocupat un spaţiu amplu, subliniat fiind faptul că Alianţa oferă o dimen-

siune transatlantică esenţială ripostei la ameninţarea acestuia şi aprobînd un an-

samblu consolidat de măsuri ce vizează contribuţia individuală şi colectivă a 

statelor la combaterea acestui flagel, care cuprinde:ameliorarea cooperării co-

munitare în domeniul informaţiilor, susţinerea fermă a pregătirii Batalionului 

NATO multinaţional de apărare chimică, biologică, radiologică şi nucleară 
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(CBRN), acordarea suportului pentru protecţie în cazul evenimentelor majore, 

fiind puse la dispoziţie avioane ale forţelor aeriene ale NATO de detecţie înde-

părtată şi de control, continuarea unor eforturi clar definite în cadrul operaţiuni-

lor din Balcani şi Afganistan pentru a împiedica reapariţia terorismului, dezvol-

tarea noilor tehnologii de apărare împotriva acestuia, sporirea cooperării cu par-

tenerii şi punerea în aplicare a Planului de acţiune referitor la acţiunile civile de 

urgenţă şi a Planului de acţiune al Parteneriatului contraterorismului, continua-

rea activă a consultărilor şi schimburilor de informaţii cu UE, cooperarea conti-

nuă cu alte organizaţii internaţionale şi regionale [10, p.188]. 

Pe parcursul evoluţiei sale NATO şi-a recunoscut drept imperativ necesi-

tatea extinderii sale, elaborând în acest sens diferite tehnici şi strategii. Atît prin 

Tratatul de la Washington, cât şi prin Declaraţia Summitului de la Chicago din 

anul 2012, NATO îşi reafirmă angajamentul ferm de a păstra deschisă uşa Alia-

nţei pentru toate democraţiile europene, care îndeplinesc standardele de aderare, 

deoarece extinderea contribuie la obiectivul acesteia de a asigura libertatea şi 

pacea în toată Europa. Iniţiativa NATO pentru Europa de Sud-Est (SEEI) şi Pla-

nul de acţiune NATO pentru aderare, Membership Action Plan (MAP), lansate 

în aprilie 1999 la Summit-ul NATO de la Washington, se refereau la criterii pre-

cise pe care statele candidate la integrarea în Alianţă urmau să le îndeplinească 

în perioada de preaderare, în domeniile politic, economic, militar, legate de re-

surse, securitate şi în cel juridic. Obiectivele iniţiativei privind intensificarea re-

laţiilor cu partenerii NATO şi extinderea spectrului de subiecte pentru dialog şi 

asistenţă au fost incluse în Mecanismul IPAP (Planul individual de acţiuni de 

parteneriat) lansat în anul 2002 la Summit-ul de la Praga şi reprezintă o parte a 

unui şir de adaptări şi inovaţii ale procesului de evaluare a Consiliului Parteneri-

atului Euro-Atlantic (EAPC) şi al Parteneriatului pentru Pace. Conceptul Strate-

gic al NATO, adoptat la Lisabona, în cadrul Summit-ului din 19-20 noiembrie 

2010, constituie un factor care declanşează transformări importante în abordarea 

securităţii şi apărării la nivelul Alianţei, luată ca macrostructură a ţărilor memb-

re, în mod independent ori pe regiuni geografice. În acelaşi timp, reconsiderări 

importante sunt de aşteptat şi din partea tuturor statelor din afara Alianţei, indi-

ferent de rolul acestora sau de dispunerea în raport cu spaţiul euroatlantic. Sunt 

influenţate şi organismele internaţionale de securitate, globale ori regionale, 

precum ONU, UE, OSCE. 

În vederea sistematizării şi organizării tuturor formelor de interacţiune di-

ntre parteneri şi NATO, ca răspuns la ameninţarea terorismului, a fost elaborat 

Planul de Acţiune al Parteneriatului pentru Combaterea Terorismului (PAP-T). 

Planul include măsuri vizând: intensificarea consultărilor şi a schimbului de in-

formaţii, consolidarea capacităţii de a combate terorismul (planificarea forţelor, 

cooperarea în domeniul armamentelor etc.), asistenţă pentru eforturile parteneri-

lor vizând combaterea terorismului, combaterea eficientă a terorismului, conso-
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lidarea cooperării. Pentru prevenirea atacurilor teroriste multiregionale trebuie 

iniţiate mecanisme de cooperare, care să acopere zona din Asia Centrală până la 

Mediterană. NATO dispune de marele avantaj că beneficiază de aşa mecanisme 

ca: EAPC, PfP şi Dialogul Mediteranean. Pentru a eficientiza aceste mecanis-

me, este necesar a le face mai atractive pentru parteneri, aceasta constituind o 

preocupare a NATO, reflectată inclusiv în deciziile de la Praga, care vizează 

adaptarea parteneriatului şi dezvoltarea unor relaţii de cooperare [11, p.143].  

Intervenţia umanitară constituie un alt subiect pe care NATO îl are de so-

luţionat atunci când comunitatea internaţională sesizează încălcări grave ale dre-

pturilor omului într-un anumit stat, mai ales atunci când evenimentele se produc 

în apropierea spaţiului aliat de securitate. Implicarea NATO din punct de vedere 

militar pe baza unui mandat al ONU în soluţionarea unor conflicte, crize umani-

tare se situează în afara ariei de responsabilitate a aliaţilor atunci când interesele 

de securitate ale Alianţei sunt afectate. Acesta este un imperativ cuprins în noul 

Concept Strategic al NATO. Operaţiile militare aeriene din Libia, împotriva for-

ţelor loiale lui Muammar Gadafi, începutela 31 martie 2011, reprezintă un exe-

mplu al modului în care Alianţa a fost angajată în soluţionarea unor probleme 

de securitate în conformitate cu rezoluţiile ONU, atunci când acestea au apărat 

în apropierea spaţiului de securitate aliat. 

Transformarea NATO într-un instrument eficace de luptă împotriva tero-

rismului nu înseamnă că în viitor instituţia va deveni o organizaţie mondială an-

titeroristă. Aceasta deoarece, pe de o parte, scopul este mult prea complex pent-

ru o singură organizaţie, iar, pe de altă parte, Alianţa are şi alte obiective direcţi-

onate spre asigurarea securităţii, guvernării, reconstrucţiei şi dezvoltării statelor 

care prezintă pentru ea interes, precum Afganistanul. 

Actorii internaţionali principali implicaţi în Afganistan: Statele Unite, 

NATO şi Naţiunile Unite au atins un punct negativ, problemele existente nefi-

ind soluţionate, continuând astfel să submineze eforturile depuse de ei în această 

ţară. În lipsa unei strategii productive a Forţei de Coaliţie, insurgenţa talibană 

este privită ca o problemă locală care trebuie rezolvată la nivel local, nefiind lu-

ată în considerare dimensiunea naţională, iar combatanţii talibani sunt caracteri-

zaţi ca fiind înapoiaţi şi organizaţi în grupuri dispersate [12, p.173]. 

Deşi NATO duce o activitate amplă şi unificată privind asigurarea securi-

tăţii globale şi cooperarea contrateroristă, aceasta nu scuteşte organizaţia de po-

sibilitatea apariţiei unor neînţelegeri între statele membre. Spre exemplu, relaţia 

transatlantică a fost afectată de poziţia diferită a SUA şi a principalelor state 

europene membre ale NATO în problema irakiană. O situaţie de dezacord a 

apărut şi în cazul preluării operaţiilor militare aeriene în Libia: chiar dacă statele 

aliate au aprobat în unanimitate faptul că două state membre ale NATO impor-

tante – Germania şi Turcia – nu au participat la acţiunile militare desfăşurate în 

Libia, aceasta demonstrează că în cazul unor operaţii umanitare desfăşurate în 
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afara zonei de responsabilitate pot fi situaţii în care Alianţa nu poate conta pe 

toate forţele şi mijloacele de care dispune. 

Alte dispute la nivel internaţional au survenit în cazul plasării scutelor an-

tirachetă pe continentul european şi cel asiatic. În acest sens, experţii militari 

americani au apreciat că principalele ameninţări la adresa securităţii euroatlanti-

ce ar putea surveni din partea Iranului şi Coreii de Nord, iar SUA va amplasa 

componente ale scutului antirachetă şi pe continentul asiatic în Coreea de Sud şi 

în Taiwan. Decizia de a amplasa rachete pe continentul european a provocat re-

acţii negative din partea Federaţiei Ruse, dar şi dezacorduri între unele state me-

mbre ale NATO. Astfel, prim-ministrul Cehiei Mirek Topolanek şi omologul 

său slovac Robert Fico au demonstrat poziţii diametral opuse în raport cu planu-

rile SUA de a amplasa în Europa Centrală componente ale sistemului lor naţio-

nal de apărare antirachetă. Robert Fico a subliniat că acest proiect trebuie exa-

minat în formatul NATO – UE – Rusia şi trebuie să se ţină cont de poziţia Rusi-

ei [13]. 

Dacă în anii ‟90 ai sec.XX cooperarea şi dialogul instituţionalizat s-au 

manifestat în mod aparte la nivelul NATO şi ONU, mai ales prin intermediul 

Consiliului de Securitate, care a deţinut un rol important în dialogul internaţio-

nal pe problematica securităţii şi stabilităţii mondiale, precum şi al OSCE, care 

s-a manifestat vădit în mod special în domeniile diplomaţiei, prevenirii conflic-

telor, managementului crizelor şi reabilitării post-conflict, atunci la începutul 

secolului XXI un rol semnificativpe lângă cele menţionate îl are şi UE. 

În prezent, Europa prin vocea instituţiilor comunitare responsabile cu se-

curitate şi apărare, dar şi prin atitudinea oficială a Alianţei Nord-Atlantice, care 

include 28 de state de pe continent, este tot mai preocupată de consolidarea se-

curităţii sale în raport cu un eventual atac prin surprindere din partea unui stat 

condus de fundamentalişti islamici sau din partea unor reţele teroriste, aparţi-

nând extremismului religios, care ar putea intra în posesia unor arme de distru-

gere în masă [8, p.3]. 

Uniunea Europeană este cea care a generat nu doar un nivel ridicat de dezvo-

ltare economică pe continent, ci şi o nouă abordare a securităţii, întemeiată pe solu-

ţionarea paşnică a disputelor şi pe cooperarea internaţională multilaterală prin inter-

mediul unor instituţii comune. În ultimul timp securitatea exercită un impact mai se-

mnificativ asupra conceptului de securitate internă în cadrul Uniunii Europene. Des-

pre conceptul de securitate internă a Uniunii Europene se afirmă că reprezintă un 

concept de o mare complexitate, încă nedefinit şi dificil de implementat. În cadrul 

Uniunii Europene relaţiile dintre securitatea internă şi externă a statelor reprezintă 

un concept care este adesea denumit securitate intermestică [14]. Componentelor de 

securitate externă comună (PESC şi PESA) le corespunde şi o componentă de secu-

ritate internă, configurată într-o manieră marcată de coerenţă în Tratatul de la Lisa-

bona. 
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În decembrie 2003 Uniunea Europeană a adoptat propria Strategie de Se-

curitate ce completează obiectivele Tratatului de la Maastricht, fiind luată în ca-

lcul premisa că UE este un actor global. În consecinţă, aceasta ar trebui sa fie 

gata să-şi asume responsabilităţi în domeniul securităţii globale. Potrivit uneia 

dintre premisele de la care porneşte Strategia Solana, aşa cum mai este numită 

Strategia de Securitate Europeană, riposta la riscurile, pericolele şi ameninţările 

la adresa securităţii europene trebuie adaptatăfiecărui tip al acestora, aplicându-

se o strategie multifaţetată şi o abordare comprehensivă, unul dintre principalele 

obiective ale căreia este lupta împotriva terorismului. Uniunea Europeana con-

damnă toate actele de terorism ca fiind nejustificate şi de natură criminală, indi-

ferent de motivaţie, forme şi manifestări. 

În opinia unor cercetători, în prezent în lupta contraterorismului UE este 

chiar mai viabilă decât NATO, dat fiind capacitatea acestei organizaţii de a tran-

sfera deciziile adoptate direct sub jurisdicţia statelor sale membre şi capacitatea 

de a oferi o gamă largă de instrumente antiteroriste, în plan financiar, economic, 

diplomatic, militar şi uman [15, p.24]. Mai mult ca atât UE încearcă să substitu-

ie unele din atribuţiile de apărare ale NATO. Astfel, UE prin intermediul Politi-

cii Europene de Securitate şi Apărare PESA a realizat un şir de operaţiuni inter-

naţionale de succes. Spre exemplu, în martie 2003 o forţă a UE a substituit forţa 

NATO din Macedonia, acţiune ce fusese planificată pentru anul 2002, dar care a 

fost respinsă pe o perioadă nedeterminată din cauza obiecţiilor Greciei. La mij-

locul anului 2003 UE a întreprins o intervenţie reuşită în Republica Congo pent-

ru a restabili acolo ordinea. 

Terorismul în UE trebuie abordat din perspectiva globală a mediului inte-

rnaţional de securitate. Acest lucru se impune cu atât mai mult cu cât organizaţi-

ile teroriste care fac propaganda în ţări terţe folosesc UE drept bază de recrutare 

a noilor membri, Al-Qaeda fiind mai mult decât un exemplu. În opinia noastră, 

Europa constituie pentru terorism un veritabil teatru de acţiune, regiunea cent-

ral-europeană fiind expusă în mod particular acestui atac, atât din considerente 

de ordin geografic, cât şi din motivaţii de ordin politic. 

Politica de Securitate şi Apărare Comună este un element distinct al Poli-

ticii Externe şi de Securitate Comună a Uniunii Europene, care sesizează aspec-

tele de apărare şi militare. Această politică reflectă aspiraţiile Uniunii Europene 

de a asigura securitatea comună prin cooperare multilaterală în cadrul organiza-

ţiei şi cu participarea partenerilor din exterior. Strategia Europeană de Securita-

te, document cadru al PSAC aprobat în anul 2003, recunoaşte multitudinea peri-

colelor la adresa securităţii europene şi porneşte de la ideea că niciun stat nu es-

te capabil să riposteze de unul singur problemelor complexe actuale. În acest 

context, Politica de Securitate şi Apărare Comună oferă un cadru şi posibilităţi 

de participare statelor care nu sunt membre ale UE sau NATO. PSAC constituie 
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de facto o continuare a Politicii Europene de Securitate şi Apărare (PESA) lan-

sate în decembrie 1998. 

Organismele europene cu competenţe şi responsabilităţi în domeniul pre-

venirii şi combaterii terorismului sunt: Directoratul de Securitate al Comisiei 

Europene care funcţionează în cadrul Directoratului General pentru Administra-

ţie şi Personal al Comisiei Europene, fiind înfiinţat prin Decizia acestui organ 

din 1 decembrie 2001. În cadrul acestui Departament funcţionează Unitatea de 

Prevenire şi Inspecţie, care are ca atribuţii în domeniul antiterorismului realiza-

rea evaluărilor asupra ameninţării lor generate de organizaţiile teroriste la adresa 

sediilor şi funcţionarilor instituţiilor europene şi asigurarea contactelor cu servi-

ciile partenere. Unitatea reprezintă Comisia în cadrul Grupului de lucru antitero-

rism - Terorsim Working Group (TWG) şi al Grupului de coordonare antiterori-

stă (GOTER). După atentatele de la Madrid din anul 2004 i-a fost atribuită func-

ţia de coordonator al problemelorprivind terorismul, care se află sub autoritatea 

Înaltului Reprezentant al UE pentru Politică Externă şi de Securitate Comună.  

Posibilele reacţii la nivel politic pe care Uniunea Europeană le are în ra-

port de eventualele ameninţări teroriste şi posibilele sancţiuni aplicabile în cazul 

unor acte teroriste sunt elaborate de Grupul de lucru antiterorism şi de Grupul de 

coordonare antiteroristă din cadrul pilonului Justiţie şi Afaceri Interne (III – JAI). 

Experţii acestor grupuri realizează evaluări ale sistemelor naţionale de prevenire 

şi combatere a terorismului. Grupul de lucru antiterorism este constituit din repre-

zentanţi ai ministerelor de interne din statele membre. Această structură are în ate-

nţie o serie de aspecte interne din fiecare stat membru privind terorismul care prin 

corelare conduc la identificarea unor măsuri bilaterale, regionale sau chiar la nive-

lul tuturor statelor membre. Evaluările TWG sunt transmise „Comitetului pentru 

Articolul 36 al Tratatului” (CATS), care, la rândul său, informează Consiliul JAI. 

În ce priveşte Grupul COTER, acesta având reprezentare, atât din partea statelor 

membre, cât şi a Comisiei Europene, elaborează evaluări regionale şi politici de 

combatere a terorismului pe care le transmite Comitetului Politic şi de Securitate 

al UE (COPS). La rândul său, COPS informează Consiliul de Afaceri Generale şi 

Relaţii Externe, propunând inclusiv direcţii de acţiune. Anterior înfiinţării postu-

lui de coordonator al UE pentru combaterea terorismului, cooperarea dintre CO-

TER şi TWG era firavă, fiind prevăzut doar un schimb minim de opinii în cadrul 

întrunirilor bianuale. Actualmente, coordonatorul este delegat cu gestionarea acti-

vităţii celor două structuri, racordând permanent politicile de combatere a teroris-

mului propuse de COTER la evaluările şi măsurile prevăzute de TWG. 

Şi la nivelul Comisiei Europene funcţionează structuri similare celor fun-

cţionale în cadrul Consiliului, respectiv: Direcţia Generală pentru Relaţii Exter-

ne (DG RELEX) – pilonul II; Direcţia Generală de Justiţie şi Afaceri Interne 

(DG JAI) – pilonul III. După atentatele de la Madrid din anul 2004, statele me-

mbre UE au decis extinderea atribuţiilor SITCEN (Centrului Întrunit pentru Si-
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tuaţii de Criză), prin completarea acestora cu componenta analiza informaţiilor 

din sfera antiteroristă, iar EUROPOL deţine şi Forţele Speciale de Combatere a 

Terorismului (Counter Terrorism Force – CTTF), care au în competenţă acorda-

rea de asistenţă departamentelor de specialitate în ce priveşte realizarea unei 

analize strategice şi operaţionale, prevenirea şi combaterea finanţării structurilor 

teroriste, recrutării şi modului de operare. 

Deşi la 4 septembrie 2001 (doar cu câteva zile înainte de atacurile teroris-

te de la New York şi Washington) Uniunea Europeană adoptase o Rezoluţie 

asupra terorismului, aceasta avea în vedere mai degrabă „vechiul” terorism, in-

tern, şi mai puţin „noul” terorism, transnaţional, bazat pe celule active, grupări 

afiliate şi reţele de sprijin larg diseminate, al cărui prim exponent îl reprezintă 

gruparea teroristă Al-Qaeda şi reţeaua care gravitează în jurul acesteia [15, 

p.28]. 

Astăzi, când nu mai puţin de 12,2-15 milioane de musulmani locuiesc pe-

rmanent în spaţiul Uniunii Europene, aspectele relaţionate islamului nu mai sunt 

doar o problemă de politică externă, ci au devenit probleme de soluţionat pe 

agenda politică internă atât a Uniunii Europene, cât şi a majorităţii statelor euro-

pene. Creşterea numerică fără precedent înregistrată de comunităţile islamice 

din spaţiul european a transformat islamul în cea de a doua religie ca număr de 

adepţi din Europa după creştinism [16, p.2]. 

În cadrul structurilor europene au loc o serie de reuniuni la nivel de mini-

ştri de externe, de interne şi organe de justiţie, în cadrul cărora se ajunge la con-

cluzia că este necesar un angjament pentru sporirea cooperării la nivelul servici-

ilor de securitate şi al organelor de poliţie pentru a face schimb de informaţii cu 

privire la organizaţiile extremiste care operează în Europa. La nivelul Uniunii 

Europene Declaraţia de luptă împotriva terorismului transmite un mesaj ferm de 

cooperare împotriva terorismului. Cooperarea evoluează depăşind sistemul he-

gemonic; ea poate fi constituită şi în absenţa parteneriatului cu SUA, în diverse 

domenii, cum ar fi, spre exemplu, Protocolul de la Kyoto privind schimbările 

climatice. 

Comisia Europeană a prezentat la 28 aprilie 2015 Agenda europeană pri-

vind securitatea pentru perioada anilor 2015-2020, care prevede combaterea 

ameninţărilor la adresa securităţii, lupta împotriva terorismului, a criminalităţii 

organizate şi informatice. În şedinţa din iunie2014 Consiliul European a invitat 

Comisia să revizuiască Strategia de Securitate Internă a Uniunii Europene din 

anul 2010 și s-o actualizeze până la mijlocul anului 2015, dorindu-se, la solicita-

rea ulterioară a Parlamentului European, o strategie inovativă, flexibilă la schi-

mbări, unitară, ce ar viza principalele ameninţări la adresa securităţii, precum: 

traficul de persoane, crima organizată, criminalitatea informatică, spălarea de 

bani şi corupţia. 
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În scopul creării condiţiilor favorabile pentru ca serviciile de informaţii 

militare ale statelor membre ale Uniunii Europene să poată contribui inevitabil 

cu produse de intelligence a fost înfiinţat Centrul Întrunit pentru Situaţii de criză 

(SITCEN). Completat atât cu personal civil, cât şi militar, Centrul furnizează in-

formaţii curente şi avertizări timpurii asupra evenimentelor şi situaţiilor, care ar 

putea avea repercusiuni semnificative asupra Politicii Externe şi de Securitate 

Comune, prin rapoarte înaintate Înaltului Reprezentant, precum şi altor organis-

me specializate în managementul crizelor. SITCEN este de asemenea singurul 

punct de contact operaţional permanent între Înaltul Reprezentant, colaboratorii 

apropiaţi ai acestuia, centrele de evaluare sau celulele de criză similare aflate în 

interiorul sau în afara UE [17, p.168]. 

La momentul actual, viitorul Uniunii Europene ca organizaţie de securita-

te şi apărare este pus sub semn de întrebare şi în acest sens trei opţiuni par sa fie 

valabile. Prima constă în păstrarea UE în calitate de soft power de talie medie 

într-o lume în permanentă schimbare în care opţiunile hard power sunt în ascen-

siune în Orient şi în Asia de Sud. Riscul pentru UE legat de această opţiune este 

de a deveni o organizaţie regională şi tot mai mult marginalizată în asigurarea 

securităţii globale. A doua opţiune este o descreştere a ambiţiilor internaţionale 

ale UE, susţinută de un mediu economic şi financiar dur, cu riscul pentru ea de a 

deveni o putere dominată în domeniul securităţii. A treia opţiune ar fi crearea 

unui aparat de securitate şi apărare europeană bine consolidat, capabil a se anga-

ja mai insistent pe scena mondială. Această opţiune la moment este desconside-

rată de statele membre, care se confruntă cu constrângeri financiare şi politice 

pe plan intern. 

În raport cu atribuţiile diferitelor structuri informative ale UE, pot fi iden-

tificate cel puţin patru domenii prioritare la nivelul UE în combaterea teroris-

mului:  

- dezvoltarea capacităţii de colectare a informaţiilor – slaba capacitate te-

hnică a unor state membre de a colecta informaţii restricţionează considerabil 

abilitatea acestora de a furniza sprijinul informativ solicitat în diversele domenii 

de acţiune ale UE; 

- asigurarea protecţiei civile şi acţiunile umanitare – principala dificienţă 

este legată de lipsa unui sprijin informativ real în acest domeniu din partea age-

nţiilor naţionale de securitate, fapt ce diminuează capacitatea de acţiune a Comi-

siei Europene, care gestionează această problematică; 

- elaborarea unei politici europene de informaţii prin crearea unei Agenţii 

Europene de Informaţii, a Serviciului European de Informaţii şi Securitate – la 

etapa incipientă de organizare, structurile astăzi existente nu reuşesc să răspun-

dă necesităţilor UE privind obţinerea unui sprijin informativ extern în procesul 

de luare a deciziilor; 



MOLDOSCOPIE, 2018, nr.1 (LXXX) 

 

 

42 

- sporirea capacităţii de acţiune a Uniunii Europene – UE nu poate acţio-

na eficient întru combaterea unor fenomene din cauza incompatibilităţii unor re-

glementări comunitare cu cele ale ţărilor nemembre [18, p.428]. 

Cea mai consistentă instituţie regională de securitate din Europa, care 

acoperă aria geografică de la Vancouver până la Vladivostok(incluzând Canada 

şi SUA) şi care joacă un rol important în procesul de promovare a păcii şi stabi-

lităţii, de a consolidarea securităţii mondiale, este Organizaţia de Securitate şi 

Coopereare din Europa (OSCE). 

OSCE este o organizaţie regională la nivel european şi a fost înfiinţată în 

anul 1994, scopul acesteia rezidă în asigurarea contactelor şi cooperarea dintre 

ţările europene în deplină egalitate. În prezent organizaţia întruneşte 57 de state 

din Europa, Asia Centrală și America de Nord. Mongolia a devenit stat partici-

pant în decembrie 2012, iar Libia a solicitat recent statutul de Partener al OSCE. 

Organizaţia a fost înfiinţată din necesitatea de a forma o punte de legătură dintre 

Est şi Vest. Activitatea OSCE se axează pe valorificarea principiilor fundamen-

tale ale relaţiilor interstatale şi constă în restaurarea stabilităţii şi păcii în zonele 

de tensiune, consolidarea valorilor comune, asistarea statelor membre în edifica-

rea unei societăţi democratice civile bazate pe statul de drept şi prevenirea conf-

lictelor locale. 

Faptul că orice acţiune a OSCE este întemeiată pe interacţiunea dintre di-

mensiunea politico-militară, economică şi de mediu este un indicator al abordă-

rii cuprinzătoare a securităţii. La etapa actuală OSCE se află în faza de definire 

a identităţii de securitate europeană, în care intervin patru elemente: geopolitic, 

funcţional, normativ şi operaţional. Avantajele OSCE rezidă în participarea pe 

bază de egalitate a tuturor ţărilor partenere, conducându-se de principii, norme, 

valori şi standarde comune; aceleaşi instrumente, mecanisme şi experienţă unică 

în domeniul diplomaţiei preventive [19]. 

Modificările operate în domeniul ce ţine de securitatea internaţională au 

dus şi la o schimbare de atitudine la nivelul OSCE. Astfel, reuniunea informală 

a miniştrilor de externe ai statelor membre ale OSCE (iunie 2009, Corfu, Gre-

cia) a fost marcată de stabilirea cadrului organizaţional de analiză a posibilităţi-

lor de revizuire a arhitecturii de securitate europeană, reconfirmând deschiderea 

statelor participante spre dialog, chiar dacă nu s-a soldat cu rezultate notabile, în 

principiu din cauza poziţiei lipsite de flexibilitate a Federaţiei Ruse, care şi-a re-

iterat indignarea în raport cu extinderea NATO şi, în particular, din cauza inefi-

cienţei actualei arhitecturi de securitate şi a OSCE. În final s-a ajuns la consens 

în vederea continuării dialogului asupra propunerilor Federaţiei Ruse referitoare 

la o nouă arhitectură de securitate care să ia în calcul dimensiunile OSCE: poli-

tico-militară, economică, mediul şi dimensiunea umană. Adiţional, au fost avan-

sate un set de iniţiative, precum abordarea „propunerii Medvedev” pe baza rea-

firmării conceptului de securitate comprehensivă şi indivizibilă şi a cooperării 
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de la Vancouver la Vladivostok după principiul „celor 3 R” – „a reconfirma”, „a 

revizui”, „a restaura”. Totodată, intensificarea interacţiunii organizaţiilor din zo-

na de interes a OSCE cu responsabilităţi în domeniul securităţii urma să aibă la 

bază „Planificarea pentru cooperarea în domeniul securităţii” (1999) şi „Strate-

gia de la Maastricht” (2003). 

Misiunile în teren ale OSCE reprezintă un element-cheie în gestionarea cri-

zei, a conflictelor şi în asigurarea securităţii. Mandatul unei misiuni este decis de 

Consiliul Permanent al OSCE, în consens cu toate statele membre și cu țara gazdă. 

Misiunile OSCE sunt răspândite în Europa de Sud-Est (Albania, Bosnia-Herțegovi-

na, Kosovo, Serbia, Skopje), Caucaz și în Asia Centrală. 

O relevanţă importantă pentru noi au misiunile OSCE din Europa de Est 

– Republica Moldova şi Ucraina. Spre exemplu, la 21 martie 2014 în contextul 

conflictului din Ucraina, Consiliul Permanent al OSCE a adoptat Decizia de a 

desfășura o misiune specială de monitorizare în țară, formată din observatori in-

ternaționali care să colecteze informații și să raporteze situația din domeniul se-

curităţii. Potrivit unui document publicat la 14 mai 2014, formele de angajare a 

OSCE în Ucraina sunt misiunea specială de monitorizare (în desfășurare, pe tot 

teritoriul Ucrainei), misiunea de monitorizare a alegerilor prezidențiale, progra-

mate la 25 mai (în desfășurare, în toată țara), misiunea de evaluare a respectării 

drepturilor omului (18 martie - 12 mai 2014, în mai multe orașe, inclusiv Simfe-

ropol - Crimeea), proiectul de dialog național (10 martie-30 aprilie 2014, în 

cinci zone: Odesa, Harkov, Lugansk, Dnepropetrovsk, Donețk și Lvov).  

Evaluând rolul NATO, ONU, UE şi al OSCE în asigurarea stabilităţii sis-

temului securităţii internaţionale, nu putem să nu abordăm şi impactul unor or-

ganizaţii regionale asupra întregului sistem internaţional, precum Comunitatea 

Statelor Independente, Organizaţia Tratatului de Securitate Colectivă (OTSC) şi 

Organizaţia de Cooperare de la Shanghai (OCS). 

Pentru contracararea influenţei în creştere a SUA în spaţiul postsovietic, cu 

precădere în zona Caucazului şi a Asiei Centrale, dar şi în zone geografice mai în-

depărtate, cum ar fi cele din Golful Persic, Federaţia Rusă a reacţionat prin interme-

diul a două organizaţii regionale - Organizaţia Tratatului de Securitate Colectivă 

(OTSC) şi Organizaţia de Cooperare de la Shanghai (OCS). În acest sens, în anul 

2007, la Summit-ul de la Duşanbe a fost semnat Protocolul privind cooperarea dint-

re aceste două organizaţii, care pune bazele unui nou bloc politico-militar. 

Potrivit Concepţiei iniţiatorilor apropierii dintre OTSC şi OCS, scopul 

Protocolului urmează să fie crearea unui „NATO euroasiatic” de la Belarus pâ-

nă în China. Este semnificativ faptul că componenţa acestor două structuri apro-

ape coincide (în afară de Rusia, din OTCS fac parte Armenia, Belarus, Kazahs-

tan, Kârgâstan, Tadjikistan şi Uzbekistan, în timp ce în OCS se include China, 

iar Armenia şi Belarus se exclud). Astfel, cele două structuri politico-militare, 

pe care Moscova le consideră ca instrumente de consolidare a influenţei sale în 
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spaţiul postsovietic, au stabilit pentru prima dată relaţii oficiale între ele. Grupul 

celor cinci, cunoscut şi sub denumirea de ,,Shanghai 5”, a fost înfiinţat la Shan-

ghai la 26 aprilie 1996 şi a reunit iniţial Kazahstanul, Kârgâzstanul, China, Ru-

sia şi Tadjikistanul în scopul de a contribui la soluţionarea pe cale paşnică a dis-

putelor de frontieră din zonă, la combaterea terorismului internaţional, a traficu-

lui ilegal de arme si droguri. Uzbekistanul a devenit membru cu drepturi depline 

al grupului în iunie 2001. Mongolia, Iranul, Pakistanul şi India au statut de ob-

servator. La 14 iunie 2001, grupul s-a transformat în ,,Organizaţia de Cooperare 

de la Shanghai” şi a pus accent pe cooperarea economică şi pe combaterea tero-

rismului de sorginte islamică. Organizaţia pentru Cooperare de la Shanghai a 

fost creată în formatul său actual în anul 2002 [20, p.99]. 

Organizaţia pentru Cooperare  de la Shanghai are şi rolul de a contracara 

influenţa NATO în regiune, obiectivul declarat fiind asigurarea securităţii state-

lor membre şi a spaţiului central-asiatic, adeseori asociat cu terorismul, separati-

smul şi extremismul. În prezent, se constată o tendinţă de militarizare a organi-

zaţiei, concretizată în sporirea investiţiilor în forţele armate şi în creşterea nu-

mărului de exerciţii militare întrunite, având drept principală motivaţie lupta îm-

potriva terorismului islamist. De altfel, începând cu iunie 2001 OSC a depus 

eforturi susţinute în lupta împotriva acestui flagel. În acest sens, OSC a adoptat 

documente, care au pus bazele politice, legale şi instituţionale pentru activităţile 

de combatere a terorismului.  

Unul dintre aceste documente este Convenţia de la Shanghai împotriva 

Terorismului, Separatismului şi Extremismului, care a fost semnată la primul 

Summit al OCS în iunie 2001. Importanţa crescândă a OCS - OTSC în spaţiul 

eurasiatic constituie o manifestare a reconfigurării alianţelor strategice la nivel 

global, a repoziţionării Federaţiei Rusei în raport cu Statele Unite şi Alianţa 

Nord-Atlantică, precum şi a noului statut economic, politic şi militar al Chinei 

pe scena relaţiilor internaţionale. 

De problematica terorismului se preocupă şi Comunitatea Statelor Inde-

pendente (CSI). Astfel, la 4 iunie 1999 statele membre ale CSI au semnat Acor-

dul privind colaborarea statelor membre CSI în contracararea terorismului. Aco-

rdul prevede posibilitatea desfăşurării activităţii realizate de structurile antitero-

riste specializate ale unui stat pe teritoriul altui stat. Acordul a fost încheiat în 

scopul de a contracaraacţiunile teroriştilor care se deplasează liber în spaţiul 

CSI. 

În acelaşi context, la 24 ianuarie 2005 la Moscova a fost adoptat un Plan 

de acţiune şi de luptă împotriva terorismului pentru acel an, care de facto este o 

continuitate a unei cooperări de câţiva ani în acest domeniu între statele membre 

ale CSI. În virtutea experienţei anterioare planul are ca prioritate cooperarea di-

ntre statele CSI care să urmărească ca scop distrugerea surselor de finanţare a 

teroriştilor [21, p.259]. 
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Organul permanent al CSI, menit să coordoneze acţiunile instituţiilor statelor 

membre în domeniul luptei cu terorismul internaţional şi cu elementele extremis-

mului este Centrul Antiterorist al CSI. Atribuţiile acestuia sunt: prelucrarea infor-

maţiilor preluate de la instituţiile abilitate ale statelor membre ale CSI, coordonarea 

activităţilor în domeniile informaţional analitic, ştiinţifico-metodic, planificarea şi 

realizarea exrciţiilor antiteroriste tactice şi de comandă, menite să consolideze capa-

cităţile operaţionale ale serviciilor specializate în combaterea terorismului. Perspec-

tivele intensificării luptei antiteroriste în cadrul CSI ţin de coordonarea instrumente-

lor juridice pe termen lung şi de eficientizarea măsurilor de luptă antiteroristă. As-

tăzi legislaţia multor state din cadrul CSI în domeniul luptei antiteroriste nu este 

unificată. 

Concluzionăm că provocările terorismului invocă necesitatea ca organiza-

ţiile internaţionale de securitate să adopte noi strategii de apărare împotriva noii 

ameninţări globale - a războiului hibrid. Atenţia acestor organizaţii de securitate 

trebuie să se concentreze asupra managementului şi securităţii frontierelor, spo-

ririi securităţii cibernetice, reformei sectorului de securitate în contextul ameni-

nţărilor transnaţionale, criminalităţii transnaţionale organizate şi fenomenului 

migraţiei ilegale. 

Deşi organizaţiile internaţionale de securitate expuse aici unei analize de-

taliate trec printr-o perioadă caracterizată de necesitatea restructurării, importan-

ţa existenţei şi activităţii acestora pentru stabilitatea şi securitatea lumii nu a 

scăzut, iar reformările strategice interne care se produc conduc la consolidarea 

statutului şi rolului lor în cadrul sistemului de securitate internaţională. Astfel 

sunt necesare acţiuni bine definite în vederea relansării credibilităţii şi autorităţii 

marilor organizaţii internaţionale de securitate, a căror capacitate de soluţionare 

a disputelor apărute între state este nerezultativă, ceea ce a condus la extinderea 

terorismului. 
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