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1. Concluzii & Recomandări 
 
1. Decizia Primăriei mun. Chişinău privind acordarea dreptului prioritar CNSM şi 
Guvernului în organizarea întrunirii pe 1 mai nu respectă legea cu privire la întruniri. 
Aceasta a creat un confuz legal pentru PCRM şi pentru organele poliţiei responsabile de 
facilitarea dreptului la întrunire şi menţinerea ordinii publice. Legalitatea deciziei va fi 
supusă investigaţiei ulterioare.  
 
2. Dreptul la libertatea de întrunire a PCRM va fi facilitat şi protejat atîta timp cît 
întrunirea poarte un caracter paşnic.  
 
3. Poliţia şi organele de menţinere a ordinii publice au suficiente competenţe şi încredere 
din partea societăţii pentru a face faţă situaţiei create.  
 
4. Poliţia şi organele de facilitare a dreptului la întrunire şi totodată de menţinere a ordinii 
publice vor acţiona luînd în calcul recomandările:  

- Se va constitui organul colegial (reprezentanţi ai MAI, CGP, SCUT, DTC) care să 
coordoneze buna desfăşurare a întrunirii, gestionarea efectivului şi a tacticilor poliţiei,  

- Se va da preferinţa pentru Scenariul 1 – organizarea a două întruniri paralele, în locuri 
diferite, 

- Se va delega întru menţinerea dialogul şi comunicării negociatorii cu reprezentanţii şi 
responsabilii organizării întrunirilor,  

- Se va utiliza tactică inteligentă-comunicarea cu organizatori şi participanţii, negocierea, 
izolare provocători, nemanifestarea puteri), 

- Se va facilita întrunirea paşnică, fără a intra în aspectul politic al întrunirilor, se menţine  
imparţialitatea poliţiei faţă de mesajul transmis în cadrul întrunirilor,   

- Se vor identifica la etape incipiente şi poate prin acţiuni preventive posibilii provocători, 
se va conlucra cu organizatorii pentru înlăturarea sau izolarea provocătorilor, 

- Se vor amplasa forţele relevante posibililor Scenarii după cum se explică în analiză, 
dotate cu echipament de protecţie personală şi mijloace de comunicare cu protestatarii şi 
organizatorii, 

- Se vor utiliza camerele de supraveghere pentru colectarea datelor şi informaţiilor despre 
developarea situaţiei pe teren,  

- Se vor utiliza procedeele şi tacticele de de-escaladare a situaţiei.   
 
5. Concluziile principale: 

- Cea mai stabilă şi paşnică situaţie poate fi realizată prin intermediului Scenariului 1 
(întruniri paralele în locuri diferite), în condiţiile Situaţiei A (comportament constructiv, 
de bună credinţa a poliţiei şi a PCRM), 

- Cea mai instabilă situaţie se produce în cazul Scenariilor 2 (întruniri simultane, parţial 
intersectate) şi 3 (întruniri simultane, parţial intersectate) cînd se realizează Situaţia D 
(comportamentul incompetent al poliţiei şi rea voinţa din partea PCRM).  

- Restul situaţiilor combinate cu un mix al Scenariilor 2 şi 3 şi prezenţa factorilor de risc 
prezintă grade diferite de vulnerabilitate şi stabilitate.  Poliţia şi participanţii la 
manifestările ar trebui să tindă să minimizeze riscurile enunţate.  

- Factorii de risc reprezintă: 1) lipsa de exercitare cu bună credinţă a dreptului la întrunire  
din partea organizatorilor (PCRM sau CNSM şi Guvern), 2) influenţele din afară din 
partea grupurilor de provocători sau chiar din partea grupurilor extremiste din cadrul 
participanţilor, în final 3) acţiunile tactice greşite sau de rea credinţă ale poliţiei. 
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2. Scenariile cu privire la 1 mai 2012 
 
Analiza detaliată a declaraţiilor şi încadrării legale ale acestora s-a dat în Opinia cu privire 
gestionarea de către primărie mun. Chişinău a declaraţiilor de organizare a întrunirile publice 
planificate pentru data de 1 mai 2012 din 26.04.2012.  
 
Pe parcursul zilei de 1 mai sunt anunţate cîteva întruniri publice organizate în Piaţa Mari Adunări 
Naţionale (PMAN). Primarul General a dat prioritate notificării CNSM-Guvern pentru a  
desfăşura întrunirea publică. PCRM anunţă adunarea participanţilor la Congresul Civic în faţa 
AŞM la 12.00 cu plecarea spre PMAN cu ceva timp mai tîrziu. PCRM nu a primit nici un 
răspuns pe cale scrisă, dar nici Salvgardare. Moldova Tînără, afiliată PCRM, va organiza 
regulamentar  întrunirea în scuarul Teatrului de Operă şi Balet.  
 
Tabel 1. Programul anunţat a întrunirilor în PMAN 

 
Ora Statut legal Loc Organizator Participanţi 

declaraţi 
Descriere 

10:00 – 17:00 
 
Concert 10.00-
12.00 şi 12.00-
13.00 
discursuri 
publice   

Dispoziţia de 
facilitare a întrunirii 
din partea  primăriei 
la declaraţia depusă 
pe 29.03.2012 

PMAN1 CNSM2, Guvernul 
RM (Moldovanu)3 

15 000 
persoane 

Miting cu ocazia Zilei 
internaţional e solidarităţii  
oamenilor muncii  
(Discursuri şi program cultural 
festiv) 

12:00 adunare 
la AŞM, după 
care plecare 
spre PMAN 

Lipsa reacţiei din 
partea primăriei la 
declaraţia depusă pe 
16.03.2012 

AŞM4 
spre 
PMAN 

PCRM5 
(Munteanu)6 

40 000 
persoane 

Congresul civic 

10:00 – 17:00 Lipsa reacţiei din 
partea primăriei 
19.03.2012 

PMAN  „Salvgardare” 
(Laguta) 

500 de 
persoane 

Desfăşurarea acţiunii privind 
Ziua solidarităţii muncitorilor 

10:00 – 17.00 Dispoziţia de 
facilitare a întrunirii 
din partea  primăriei  

Scuarul 
Teatrului 
de Operă 
şi Balet 

Asociaţia Moldova 
Tînără (Pleanschi) 

5 000 
persoane 

Manifestarea pentru 1 mai 

 
În baza informaţiilor obţinute pînă la sfîrşitul zilei de 30.04.2012 situaţia se conturează de-a 
lungul a 3 posibile scenarii care se vor examina mai jos avînd la baza 3 variabile cheie: 1) 
comportamentul PCRM, 2) comportamentul poliţiei, 3) comportamentul CNSM şi grupurilor 
simpatizante guvernări actuale. Comportamentul poliţiei poate fi estimat ca fiind fie că tactic 
inteligent şi constructiv sau rigid şi greşit ca organizare de amplasare a forţelor şi de 
interacţionare cu PCRM şi CNSM şi grupurile simpatizante cu AIE. Comportamentul PCRM sau 
a CNSM şi a grupurilor simpatizante poate fi fie că agresiv şi incitant la agresiune sau 
constructiv.  
 

                                                 
1 PMAN – Piaţa Marii Adunării Naţionale 
2 CNSM - Confederaţia naţională a sindicatelor din Moldova 
3 Anunţ public http://www.sindicate.md/1868# 
4 AŞM – Academia de Ştuinţe din Moldova 
5 PCRM – Partidul Comuniştilor din Republica Moldova 
6 Anunţ public http://www.pcrm.md/main/index_md.php. Posibilitatea deplasării la Complexul memorial Eternitate  
/ Scuarul Teatrului de Operă şi Balet / PMAN 
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Clădirea Guvernului

Bd. Ştefan cel Mare 

Str. Izm
ail 

Teatrul de 
operă şi 

Balet 

Str. Puşkin 

Str. B
. B

odoni 

 
Bd. Ştefan cel Mare 

Complexul 
Memorialul 
Eternitate 

Academia de 
Ştiinţe a 

Moldovei 

CNSM,Guvernul 
RM  

(estimare 5 000 
participanţi)

PCRM 
 

locul de start al 
întrunirii 

15 000 participanţi 
(estimarea probabilă) 

Scenariul 1 

Scenariul 2 

Scenariul 3 

Scenariul 2: Cordoane de 
poliţie 1 şi 2 (cîte 350-400 

de poliţişti în fiecare 
cordon, SCUT şi 

Carabinieri)

Tabel 2. Reprezentarea schematică a 3 scenarii posibile pentru întrunirile din PMAN pe 01.05.2012 

Forţe de ordine în rezervă 
(300-400 Academia de Poliţie, 

Comisariatele de Poliţie şi 
Fulger la necesitate ) 

Scenariul 1: Cordoane de 
poliţie 1 şi 2 (cîte 100-200 

SCUT şi Carabinieri) 
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Sunt posibile 3 scenarii principale de desfăşurare a situaţiei.  

1) Scenariul 1: două întruniri paralele în locurile diferite cu acelaşi scop (PCRM: AŞM, Memorial şi 
CNSM-Guvern: PMAN), 

2) Scenariul 2: două întruniri simultane cu intersectare temporară avînd acelaşi scop (PCRM: AŞM, 
traversare blv Ştefan cel Mare, parţial PMAN, scuarul Teatrului de Operă şi Balet şi CNSM-
Guvern: PMAN), 

3) Scenariul 3: două întruniri consecutive în acelaşi loc (PCRM: AŞM, PMAN (după 14.00) şi 
CNSM-Guvern: PMAN (pînă la 13.00)), 

 
În continuare vom descrie şi analiza fiecare scenariu în parte.  
 
Scenariul 1: 2 (două) întruniri paralele în locurile diferite cu acelaşi scop (PCRM: AŞM, Memorial şi 
CNSM-Guvern: PMAN) 
 
În cadrul acestui scenariu PCRM se va aduna la ora 12.00 în scuarul AŞM, procesul ar putea să continue 
pînă la ora 13.00. Estimările în baza experienţei anterioare, PCRM-ul ar putea aduna pînă la 15 sau cel 
mult 20 00 de persoane. Acest număr este critic pentru a înţelege eventualele implicaţii pe viitor al 
întrunirii. Dacă numărul este mai mic de 10-12.000 de persoane atunci există şanse bune că blvr Ştefan Cel 
Mare (prin traversare) şi scuarul Teatrului de Operă şi Balet vor putea acomoda acest număr de persane. În 
caz contrar acomodarea numărului mai mare de 15.000 de persoane în locurile specificate pot prezenta o 
provocare importantă susceptibilă unor incidente.  
 
Acţiunile recomandate poliţiei:    

1) Poliţia va negocia constructiv şi cu atenţie la sensibilităţile relevante a conducerii şi organizatorilor 
din partea PCRM ca întrunirea să fie statică (în scuarul Academiei de Ştiinţe) sau doar cu deplasare 
şi staţionare la Complexul memorial Eternitate (Memorial), aceasta ar putea evita intersectarea cu 
întrunirea organizată de CNSM şi Guvern în PMAN,  

2) Doar dacă poliţia dispune de informaţii precum că în PMAN nu mai există participanţii la întrunirea 
organizată de CSNM şi Guvern şi participanţii la întrunirea organizată de PCRM pot parcurge 
traseul pînă la PMAN fără a crea dificultăţi, poliţia poate acomoda interesul PCRM de a mărşălui în 
PMAN şi eventual în scuarul de Operă şi Balet.  

3) Oricum un efectiv de pînă la 200 de poliţişti ar trebui să fie disponibili să întretaie carosabilul blv 
Ştefan cel Mare imediat după str Izmail pentru a redirecţiona participanţii PCRM spre Memorial,  

4) Forţele poliţiei nu ar trebui să provoace participanţii PCRM.   
5) Este recomandabil că să existe filmarea acţiunilor participanţilor PCRM la întrunire şi a acţiunilor 

organizatorilor şi eventualilor persoane care ar putea provoca elemente agresive.  
 
Acţiunile recomandate PCRM: 

1) Comunicarea permanentă cu negociatorii desemnaţi din partea poliţiei şi primăriei,  
2) Auto-organizarea în sensul menţinerii ordinii publice pentru a nu admite penetrarea provocătorilor 

şi temperarea persoanelor care ar putea prezenta pericolul manifestării agresivităţii la provocare sau 
din propria intenţie,  

3) Menţinerea caracterului paşnic al întrunirii de către organizatorii trebuie realizată ca unul din 
obiectivele principale ale întrunirii, pentru că în caz contrar responsabilii de organizarea întrunirii 
vor fi traşi la răspunderea administrativă şi probabil penală (doar în condiţiile organizării întrunirii 
paşnice, organizatorii vor fi exoneraţi de responsabilitatea individuală pentru întrunirea formal 
ilegală),   

4) Participarea la procesul de negociere cu poliţia aşa incît dacă numărul participanţilor la manifestare 
depăşeşte 15 000 de persoane, organizatorii ar prefera să continue manifestarea în spaţiul public 
adiacent memorialului decît să persevereze spre PMAN sau scuarul de Operă şi Balet.  
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5) Perseverarea spre PMAN şi scuarul de Operă şi Balet ar putea prezenta mai multe dificultăţi pe 
motiv ce în PMAN ar putea să se afle participanţii la manifestarea organizată de CNSM şi Guvern, 
în special dacă numărul acestora este mai mare de 4-5.000 de persoane.  

 
Acţiunile recomandate participanţilor la întrunirea CNSM, Guvern: 

1) Comunicarea permanentă cu negociatorii desemnaţi din partea poliţiei şi primăriei,  
2) Finalizarea întrunirii pînă la ora 13.00, cel tîrziu pînă la ora 14.00 pentru a a evita eventualele 

intersectări cu participanţii la întrunirea organizată de PCRM,  
3) Evitarea utilizării limbajului direct ofensator în adresa PCRM şi a participanţilor la întrunirea 

organizată de PCRM, în special dacă întrunirea PCRM va traversa blv Ştefan cel mare spre scuarul 
de Operă şi Balet. 

 
Acest scenariu este cel mai adecvat situaţiei create în care formal PCRM nu are declaraţia şi dispoziţia 
primăriei pentru facilitarea desfăşurării întrunirii paşnice. În cazul în care PCRm se îndreaptă spre 
Memorialul, toate riscurile posibile sunt minimizate sau sunt controlabile.    
 
Scenariul 2: 2 (două) întruniri simultane cu intersectare temporară avînd acelaşi scop (PCRM: AŞM, 
traversare blv Ştefan cel Mare, parţial PMAN, scuarul Teatrului de Operă şi Baletşi CNSM-Guvern: 
PMAN) 

 
În cazul în care PCRM nu agreează şi lipsesc premize pentru realizarea primului scenariu, poliţia ar 
putea facilita deplasarea PCRM spre Scuarul Teatrului de Operă şi Balet, traversînd blv Ştefan Cel 
Mare. 
 

Acţiunile recomandate poliţiei:    
1) Poliţia va negocia constructiv şi cu atenţie la sensibilităţile relevante a conducerii şi organizatorilor 

din partea PCRM,  
2) Poliţia va avertiza organizatorii PCRM asupra pericolului sporit de altercaţii şi îi va atenţiona să ia 

toate măsurile necesare pentru evitarea oricăror conflicte. 
3) Dacă Scuarul Teatrului de Operă şi Balet nu poate acomoda numărul participanţilor la marşul 

PCRM, va fi facilitată ocuparea bd. Ştefan cel Mare şi a spaţiului adiacent. 
4) La traversarea bd. Ştefan cel Mare pe porţiunea PMAN, Poliţia va forma două cordoane (duble) de 

separarea a coloanei PCRM de întrunirea CNSM. Cordoanele au scopul de a descuraja orice acţiuni 
ale părţilor care ar putea favoriza depăşirea cadrului paşnic al întrunirilor. 

5) Poliţia va solicita şi va comunica constructiv cu reprezentanţii ambilor organizatori ca pe parcursul 
proximităţii celor două întruniri să nu existe scandări sau discursuri provocatoare sau denigratoare 
la adresa celuilalt pentru a evita însetarea spiritelor. 

6) Forţele de rezervă a poliţiei (Academia de poliţie, Comisariatele de poliţie şi posibil Fulger se vor 
afla în proximitatea locului discutat însă în afară vizorului participanţilor) vor fi disponibil pentru  
intervenţie tactică corectă de de-escaladare a situaţiei.  

 
Acţiunile recomandate PCRM: 

1) Comunicarea permanentă cu negociatorii desemnaţi din partea poliţiei şi primăriei,  
2) Auto-organizarea în sensul menţinerii ordinii publice pentru a nu admite penetrarea provocătorilor 

şi temperarea persoanelor care ar putea prezenta pericolul manifestării agresivităţii la provocare sau 
din propria intenţie,  

3) Menţinerea caracterului paşnic al întrunirii de către organizatorii trebuie realizată ca unul din 
obiectivele principale ale întrunirii, pentru că în caz contrar responsabilii de organizarea întrunirii 
vor fi traşi la răspunderea administrativă şi probabil penală (doar în condiţiile organizării întrunirii 
paşnice, organizatorii vor fi exoneraţi de responsabilitatea individuală pentru întrunirea formal 
ilegală), 
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4) Staţionarea în PMAN va fi o opţiune de examinat doar dacă în PMAN nu există reprezentanţii 
întrunirii organizate de CNSM şi Guvern la acordul expres al poliţiei.  

 
Acţiunile recomandate participanţilor la întrunirea CNSM, Guvern: 

1) Comunicarea permanentă cu negociatorii desemnaţi din partea poliţiei şi primăriei,  
2) Finalizarea întrunirii pînă la ora 13.00, cel tîrziu pînă la ora 14.00 pentru a a evita eventualele 

intersectări cu participanţii la întrunirea organizată de PCRM,  
3) Evitarea utilizării limbajului direct ofensator în adresa PCRM şi a participanţilor la întrunirea 

organizată de PCRM, în special dacă întrunirea PCRM va traversa blv Ştefan cel mare spre scuarul 
de Operă şi Balet. 

 
Acest scenariu conţine un număr mare riscuri. Traseul care urmează a fi parcurs de participanţii PCRM 
este foarte lung, posibilă intersectarea cu participanţii la întrunirea organizată de CNSM şi Guvern 
reprezintă principală provocare de gestionat. Comportamentul responsabil şi adecvat al responsabililor 
din partea PCRM este critică în menţinerea ordinii publice.  
 
Scenariul 3: 2 (două) întruniri consecutive în acelaşi loc (PCRM: AŞM, PMAN (după 14.00) şi CNSM-
Guvern: PMAN (pînă 13.00)) 
 
Scenariul 3 este o modificare a Scenariului 2. Scenariul 3 este, probabil, cel mai dificil de realizat. 
Facilitarea procesiunii participanţilor spre scuarul de Operă şi Balet este deja o provocare destul de greu 
de realizat. Doar dacă participanţii la întrunirea organizată de CNSM şi Guvern vor pleca din PMAN, 
participanţii la întrunirea PCRM pot fi facilitaţi să întrunească în PMAN.  
 
Acţiunile recomandate poliţiei:    

1) Poliţia va negocia constructiv şi cu atenţie la sensibilităţile relevante a conducerii şi organizatorilor 
din partea PCRM,  

2) Dacă pe parcursul aflării în Scuarul Teatrului de Operă şi Balet , CNSM finalizează întrunirea  iar 
PMAN se eliberează, Poliţia va facilita accesul întrunirii PCRM în PMAN, la solicitarea 
organizatorului PCRM. 

 
Acţiunile recomandate PCRM: 

1) Comunicarea permanentă cu negociatorii desemnaţi din partea poliţiei şi primăriei,  
2) Auto-organizarea în sensul menţinerii ordinii publice pentru a nu admite penetrarea provocătorilor 

şi temperarea persoanelor care ar putea prezenta pericolul manifestării agresivităţii la provocare sau 
din propria intenţie,  

3) Menţinerea caracterului paşnic al întrunirii de către organizatorii trebuie realizată ca unul din 
obiectivele principale ale întrunirii, pentru că în caz contrar responsabilii de organizarea întrunirii 
vor fi traşi la răspunderea administrativă şi probabil penală (doar în condiţiile organizării întrunirii 
paşnice, organizatorii vor fi exoneraţi de responsabilitatea individuală pentru întrunirea formal 
ilegală), 

4) Staţionarea în PMAN va fi o opţiune de examinat doar dacă în PMAN nu există reprezentanţii 
întrunirii organizate de CNSM şi Guvern la acordul expres al poliţiei.  

 
Acţiunile recomandate participanţilor la întrunirea CNSM, Guvern: 

1) Comunicarea permanentă cu negociatorii desemnaţi din partea poliţiei şi primăriei,  
2) Finalizarea întrunirii pînă la ora 13.00, cel tîrziu pînă la ora 14.00 pentru a a evita eventualele 

intersectări cu participanţii la întrunirea organizată de PCRM,  
3) Evitarea utilizării limbajului direct ofensator în adresa PCRM şi a participanţilor la întrunirea 

organizată de PCRM, în special dacă întrunirea PCRM va traversa blv Ştefan cel mare spre scuarul 
de Operă şi Balet. 
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3. Analiza şi implicaţiile 
 
Oricare din scenariile descrise conţin riscurile care pot denatura caracterul paşnic al întrunirilor. Factorii de 
risc pot veni din lipsa de exercitare cu bună credinţă a dreptului la întrunire  din partea organizatorilor 
(PCRM sau CNSM şi Guvern) sau din cauza influenţelor din afară din partea grupurilor de provocători sau 
chiar din partea grupurilor extremiste din cadrul participanţilor, în final  acţiunile tactice greşite ale poliţiei. 
Toţi aceşti trei factori se află într-o dinamică corelativă. Amploarea riscului este situaţional, deseori, este 
îndeajuns manifestarea unui risc pentru declanşarea în serii a altor cîtorva factori de risc.  
 
Tabel 3. Analiza riscurilor posibile 

PCRM  
Constructiv  

(comunică, negociază, cooperează cu poliţia, nu atacă 
CNSM, Guvern) 

Neconstructiv  
(agresiv, comunică sporadic sau refuză cu poliţia, 
negociază agresiv cu poliţia, cooperează limitat cu 
poliţia, atacă verbal CNSM, Guvern, tacit grupurile 

de extremişti) 
A1. (Lipsa riscuri) 
În lipsa 1) provocatorilor, 
2) evitării proximităţii 
ambelor întruniri, 3) 
CNSM constructivi  
şansele sunt foarte mari 
că întrunirea se menţine în 
albia paşnică 

A2. (riscuri gestionabili)  
1) Evitării proximităţii 
ambelor întruniri, dar 2) 
cazuri izolate de 
provocare, 3) CNSM 
constructivi dau  şanse 
sunt bune că întrunirea se 
menţine în albia paşnică 

B1. (Lipsa riscuri) 
În lipsa 1) provocatorilor, 
2) evitării proximităţii 
ambelor întruniri, 3) 
CNSM constructivi  
şansele sunt că întrunirea 
se menţine în albia 
paşnică 

B2. (riscuri 
gestionabili)  
1) Evitării proximităţii 
ambelor întruniri, dar 2) 
cazuri izolate de 
provocare, 3) CNSM 
constructivi dau  şanse 
sunt că întrunirea se 
menţine în albia 
paşnică 

Constructiv
, competent 
(tactică 
inteligentă-
comunicarea 
cu 
organizatori 
şi 
participanţii, 
negocierea, 
izolare 
provocători, 
nemanifestar
ea puteri) 

A3. (riscuri gestionabili)  
În 1) lipsa provocatorilor 
şi 2) în proximitatea 
ambelor întruniri, 3) 
CNSM sunt constructivi 
şansele sunt bune că 
întrunirea se menţine în 
albia paşnică 

A4. (prezenţa riscurilor)  
1) Prezenţa 
provocatorilor, 2) în 
proximitatea ambelor 
întruniri, 3) CSNM 
neconstructiv, şansele 
sunt mai puţin 
rezonabile că întrunirea 
se menţine în albia 
paşnică 

B3. (riscuri gestionabili)  
În 1) lipsa provocatorilor 
şi 2) în proximitatea 
ambelor întruniri, 3) 
CNSM sunt constructivi 
şansele sunt mai puţine 
că întrunirea se menţine în 
albia paşnică 

B4. (prezenţa riscurilor) 
1) Prezenţa 
provocatorilor, 2) în 
proximitatea ambelor 
întruniri, 3) CSNM 
neconstructiv, şansele 
sunt foarte puţine că 
întrunirea se menţine în 
albia paşnică 

C1. (Lipsa riscuri) 
În lipsa 1) provocatorilor, 
2) evitării proximităţii 
ambelor întruniri, 3) 
CNSM constructivi  
şansele sunt mici că 
întrunirea se menţine în 
albia paşnică 

C2. (riscuri gestionabili)  
1) Evitării proximităţii 
ambelor întruniri, dar 2) 
cazuri izolate de 
provocare, 3) CNSM 
constructivi dau  şanse 
sunt mici că întrunirea se 
menţine în albia paşnică 

D1. (Lipsa riscuri) 
În lipsa 1) provocatorilor, 
2) evitării proximităţii 
ambelor întruniri, 3) 
CNSM constructivi  
şansele sunt mici că 
întrunirea se menţine în 
albia paşnică 

D2. (riscuri 
gestionabili)  
1) Evitării proximităţii 
ambelor întruniri, dar 2) 
cazuri izolate de 
provocare, 3) CNSM 
constructivi dau  şanse 
sunt mici că întrunirea 
se menţine în albia 
paşnică 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pol
itia 

Neconstruct
iv (rigid,  
inflexibil, 
comunicarea 
rudimentară 
cu 
participanţii 
şi 
organizatorii
, tolerarea 
provocătoril
or, 
manifestarea 
neînţeleaptă 
a forţei) 

C3. (riscuri gestionabili)  
În 1) lipsa provocatorilor 
şi 2) în proximitatea 
ambelor întruniri, 3) 
CNSM sunt constructivi 
şansele sunt că întrunirea 
se menţine în albia 
paşnică 
 

C4. (prezenţa riscurilor)  
1) Prezenţa 
provocatorilor, 2) în 
proximitatea ambelor 
întruniri, 3) CSNM 
neconstructiv, şansele 
sunt foarte mici că 
întrunirea se menţine în 
albia paşnică 

D3. (riscuri gestionabili)  
În 1) lipsa provocatorilor 
şi 2) în proximitatea 
ambelor întruniri, 3) 
CNSM sunt constructivi 
şansele sunt foarte mici 
că întrunirea se menţine în 
albia paşnică 
 

D4. (prezenţa 
riscurilor)  
1) Prezenţa 
provocatorilor, 2) în 
proximitatea ambelor 
întruniri, 3) CSNM 
neconstructiv, şansele 
sunt foarte mici că 
întrunirea se menţine în 
albia paşnică 
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În baza tabelului prezentat putem distinge 4 situaţii:  
- Situaţia A. (stabilitate) Comportament constructiv al poliţiei şi a PCRM. 
- Situaţia B. (poliţia competentă) Comportament constructiv şi competent al poliţiei şi a 

PCRM  
- Situaţia C. (poliţia necompetentă)  
- Situaţia D. (desfrîn)  

 
Situaţia D (desfrîn). Suprapunerea Scenariilor 2 şi 3 cu prezenţa comportamentului neconstructiv din partea 
poliţiei şi a PCRM şi în condiţiile realizării riscurilor din cadranul D1-D4 cel mai probabil vor face că 
întrunirea se va degenera în întrunirea violentă, şansele pentru caracterul paşnic sunt foarte mici.  
 
Situaţia A (stabilitate). Suprapunerea Scenariilor 2 şi 3 cu comportamentul constructiv din partea poliţiei şi 
a PCRM şi în condiţiile realizării riscurilor din cadranul A1-A4 cel mai probabil va menţine întrunirea în 
albia paşnică, violenţele pot avea mai degrabă un caracter limitat şi gestionabil.  
 
Situaţia B (poliţia competentă). Suprapunerea Scenariilor 2 şi 3 cu prezenţa comportamentului constructiv 
al poliţiei însă totodată, comportamentului neconstructiv al PCRM şi în condiţiile realizării riscurilor din 
cadranul B1-B4 cel mai probabil vor face că menţinerea caracterului paşnic al întrunirii dificilă, în unele 
condiţii este posibilă degenerarea întrunirii în una violentă, şansele pentru caracterul paşnic sunt totuşi 
bune. 
 
Situaţia C. (poliţia necompetentă). Suprapunerea Scenariilor 2 şi 3 cu prezenţa comportamentului 
constructiv al PCRM însă totodată, comportamentului neconstructiv al poliţiei şi în condiţiile realizării 
riscurilor din cadranul C1-C4 cel mai probabil vor face că menţinerea caracterului paşnic al întrunirii foarte 
dificilă, în unele condiţii este posibilă degenerarea întrunirii în una violentă, şansele pentru caracterul 
paşnic sunt, totuşi. 
 
Concluzia   

1) Cea mai stabilă şi paşnică situaţie poate fi realizată prin intermediului Scenariului 1 
(întruniri paralele în locuri diferite), în condiţiile Situaţiei A (comportament constructiv, de bună 
credinţa a poliţiei şi a PCRM), 
2) Cea mai instabilă situaţie se produce în cazul Scenariilor 2 (întruniri simultane, parţial 
intersectate) şi 3 (întruniri simultane, parţial intersectate) cînd se realizează Situaţia D 
(comportamentul incompetent al poliţiei şi rea voinţa din partea PCRM).  
3) Restul situaţiilor combinate cu un mix al Scenariilor 2 şi 3 şi prezenţa factorilor de risc 
prezintă grade diferite de vulnerabilitate şi stabilitate.  Poliţia şi participanţii la manifestările ar trebui 
să tindă să minimizeze riscurile enunţate.  

 
Recomandări  
1. Constituirea organului colegial (reprezentanţi ai MAI, CGP, SCUT, DTC) care să coordoneze buna 
desfăşurare a întrunirii,  
2. Preferinţa pentru Scenariul 1, 
3. Delegarea şi menţinerea dialogului şi comunicării negociatorilor cu reprezentanţii şi responsabilii 
organizării întrunirilor,  
4. Tactică inteligentă-comunicarea cu organizatori şi participanţii, negocierea, izolare provocători, 
nemanifestarea puteri), 
5. Menţinerea comunicării permanente dintre organul colegial şi actorii relevanţi 
6. Facilitarea întrunirilor paşnice, fără a intra în aspectul politic al întrunirilor, imparţialitatea.  
7. Constatarea ulterioară a legitimităţii şi legalităţii acţiunilor  organizatorilor de către instituţiile 
competente), 
8. Identificarea la etape incipiente şi poate prin acţiuni preventive a posibililor provocători, 
conlucrarea cu organizatorii pentru înlăturarea sau izolarea a provocătorilor  



Centrul de Resurse pentru Drepturile Omului (CReDO). Opinia cu privire acţiunile poliţiei la întrunirile publice planificate pentru data de 01.05.12 în Chişinău 
 

 10

 

4. Anexe  
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