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Sumar executiv 
 

Descrierea lui Hofman a Hybrid Threats1 (pericolele hibride – pericolele asimetrice) în 
contextul intervenției în scopul destabilizării situației întro țară devine actuală pentru Republica 
Moldova. Suntem martorii intervențiilor directe și indirecte din partea forțelor din afară și 
actorilor interesați din interior pentru a realizarea scopurilor complexe: politice, teritoriale, 
militare, economice, electorale și subversive instituțiilor democratice. Neînțelegerea pericolelor 
hibride determină incapacitatea opunerii efective a provocărilor declanșate, aceasta poate rezulta 
în deturnarea cursului politic stabilit, în unele circumstanțe  fragmentarea teritorială, și în condiții 
extraordinare declanșarea razboiului civil pe un teritoriu anumit sau pe teritoriul întregii țări.  

Modalitățile de realizare a scopurilor propuse prin intermediului mixului de măsuri ale 
războiului hybrid sunt (secțiunea 4.2): Inițiative diplomatice, influențe politice, război 
informațional, presiuni economice, atacuri teroriste, insurgențele sprijinite din exterior, 
acțiunile direcționate a unor forțe și grupuri specializate, demonstrarea puterii militare excesive 
în regiune. 

Factorii decizionali (exponenții executivului, liderii politici și publici, serviciile de securitate 
și inteligență, forțele de ordine, serviciile excepționale) au nevoie de o clarviziune asupra 
scopurilor propuse ale intervenției hibride pentru a face fața eventualelor pericole. Intervenția 
hibridă este complexă, astfel răspunsurile și pregătirea contra acțiunilor va trebui să aibă 
caracterul prevăzător și în mare parte preventiv. În lipsa acestor acțiuni preventive, reacțiile 
reactive vor avea eficiența redusă, însă în mare parte incapacitatea de identificare a naturii 
pericolului va avea șanse minime pentru combaterea eficientă a pericolului. Rezultatul poate fi 
unul dezastruos, în esența realizarea scenariilor descrise.  

În acest document propunem spre discuție sistematizarea pericolelor asimetrice actuale în 
contextul evoluției din Ucraina (capitolul 2). Fiecare pericol identificat este discutat sub aspectul 
calitativ și cantitativ. În baza sistematizării pericolelor sunt elaborate 3 scenarii de bază de 
intervenție externă care pot exploata pericolele existente. Sunt identificați actorii externi și 
interni protagoniștii scenariilor de intervenție. Natura actorilor este multivariantă, inclusiv unele 
structuri politice și publice, grupurile extremiste și moderate - ultimele pot fi polarizate - 
grupurile criminale și actorii comerciali instrumentali pentru atingerea scopurilor propuse. 
Propunem o serie de acțiuni de mitigare riscurilor identificate.  

Sunt discutate implicațiile pentru diverșii actori care pot fi folosiți în calitate de unelte pentru 
instrumentarea intervenției asimetrice-hibride (capitolul 3). Printre acești actori cu rolul potențial 
facil sunt discutate forțele politice dependente intereselor externe, forțele politice doctrinar 
nedemocratice revanșiste, grupurile extremiste din societate, grupurile moderate neloiale statului, 
grupurile criminale, sectorul comercial capabil să concerteze distorsiuni economice 
                                                             
1 F.G. Hoffman, ‘Hybrid Threats’: Neither Omnipotent Nor Unbeatable, 2010 
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semnificative. În capitolul 4 sunt evaluate strategiile actuale ale actorului principal extern 
interesat în destabilizarea situației din Republica Moldova.  

Sunt discutate 3 scenarii ipotetice care se pot materializa ca fenomenele intermediare sau 
chiar evolutive din unul în altă în anumite circumstanțe. Ținta teritorială discutată nu include 
regiunea de est a Republici Molodva (Transnistria) – dar restul țării.  Scenariul de intervenție de 
bază – minimă – (secțiunea 1.3) avînd ca scop deturnarea opțiunii politice - este scenariul de 
intervenție prin care intervenția se realizează pe dimensiunile politice, informaționale și 
economice. Acest scenariu are în mare parte scopul de ordin politic. În condițiile alegerilor 
iminente sau instabilității politice poate avea impact major politic.  

Scenariul de intervenție medie (secțiunea 1.4) este un scenariu care capitalizează pe 
realizarea scenariului precedent cu scopul politic anunțat. Acesta țintește suplimentar asupra 
fragmentării legitimității autorităților în unele regiuni – este o escaladare a intervenției prin 
implicarea măsurilor diplomatice pe plan internațional și suplinirea cu intervenții directe pe 
teritoriul țării folosindu-se de liderii politici neloiali și corupți, agenți sub acoperire, mercenarii, 
insurgenții și resursele financiare pentru a determina comportamentul agresiv terorist și 
subversiv. Acest scenariu poate avea ca rezultat nu doar deturnarea cursului democratic politic 
dar și fragmentarea teritorială a țării fie că prin deligitimizarea integrală a autorităților fie că 
de facto. 

 Scenariul de intervenție maximă (secțiunea 1.5) este o intervenție de declanșare a 
confruntărilor care pot rezulta în conflictele civile majore - depășește nivelul de intervenție 
precedent cu folosirea suplimentară a forțelor de insurgenți în număr mare pentru țara respectivă, 
punerea la dispoziție a acestora și grupurilor militariyate a armamentului și ghidării militare, 
demonstrașia forțelor militare la frontiera statului țîntă a forțelor militare. Acest scenariu are ca 
scop inducerea stării de război civil cu eventualitatea partiției țării.  

Măsurile de mitigare a riscurilor trebuie gîndite complex. Pe dimensiunea războiului 
informațional, în cazul formei celei mai accentuate și nocive singura soluție este blocarea unor 
programe sau posturilor în întregime. Pe dimensiunea exercitării presiunii economice există doar 
posibilitatea diminuării parțiale a influențelor negative. Intervenția BNM și Consiliului 
Concurenței poate diminua parțial manipulările pe piața. Embargourile sunt inevitabile, iar 
negocierile politice se demonstrează a fi ineficiente, adresarea la Organizația Mondiala a 
Comerțului, în sensul obținerii unor măsuri preventive și de sancționare, este posibilă doar în 
cazul declanșării procedurilor acum, imediat.  

Finalizarea construcției gazoductul vestic poate diminua efectele de șantaj, însă doar 
parțial pentru că infrastructura dată nu este gîndită ca magistrală alternativă cu toate funcțiunile. 
Pe dimensiunea imixtiunii în developările politice, necesită vizibilitatea maximă rezultatele 
guvernării, sporirii prezenței mesajelor proeuropene, evitarea maximă a acțiunilor care pot 
provoca scandalizarea incidentelor și eșecurilor, inclusiv evitarea acestra este imperativă. 
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Acțiunile agresive și ilegale pot fi controlate prin reglementările adoptate și eforturile promte ale 
autorităților competente. Transferul imaginii de conducere absolutiste și autoritară, inclusiv al 
conducerii religioase a acesteia poate amplifica preferințele electoratului, în acest sens este puțin 
ce se poate de făcut pe termen scurt.  

Pe dimensiunea mobilizării și nesupunerii active sunt necesare o serie de acțiuni 
preventive, de creare a platformelor de comunicare directe cu diverse grupuri sociale, inclusiv 
căutarea soluțiilor imediate, contează procesul și rezultatele. Formarea diverselor canale de 
comunicare cu politicienii locali și liderii locale prin întîlniri săptămînale pentru a determina 
așteptările și necesitățile populației este imperativ2. Controlul fluxurilor financiare inclusiv 
ilegale controlate de grupurile criminaleeste extrem de important. Sporirea profilaxiei regimului 
de port armă și monitorizării depuzitelor de armament.  

Pe dimensiunea atacurilor teroriste, insurgenților și formării grupurilor militare 
separatiste este necesar analiza minuțioasă și adîncă a diferitor persoane care au intrat pe 
teritoriul țării, inclusiv din rîndurile grupurilor de risc. Pregătirea personalului militar și al 
poliției pentru a face fața situației este indespensabilă. Transferul de tehnologii și a deprinderilor 
de activități antitero în cadrul condițiilor destabilizătoare este necesară acum.  

                                                             
2 A se vedea Policy position: Consolidation of Moldovan societal support for the European path by addressing 
forthcoming concerns and risks, February 2014, National Participation Council, National NGO Forum, European 
Partnership Platform Moldova 
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1. Analiza factorilor și implicaților 
 

În acest captol se conțin toți factorii care vor fi luați în considerație petru a prezenta posibile 
scenarii. 

1.1 Factorii de influență  
 

Tabelul factorilor de influență însumează principalele 6 factori de influență cu excepția forței militare 3 

A.Ținta grupurile 
sociale (necesitățile, 

așteptările) 

B.Ținta factorii 
economici 

C.Ținta factorii 
politici, E.Ținta 

factorii autoritățile 
publice 

D.Ținta factorii 
informaționali 

F.Ținta actorii societali G.Ținta 
geografică-
teritorială 

Targetarea - 1 mln Targetarea – 2-3 mlrd 
USD 

Targetarea – 40-45% 
populație rusofilă, 

60% modele 
dictatoriale, 

încrederea redusă în 
autoritățile, 30-50% 
penetrare serviciile 

secrete 

Targetarea – 100% 
acoperire media 
audiovizuală, top 

posturi preferate din 
Rusia, 50% penetrare 

newmedia 

Targetarea – grupurile 
extremiste, grupurile 
criminale, business-ul 

mare controlat 

Targetarea – 
regiunile 
rusofile și 

sărace, etnic 
minoritare 

A.1.Oamenii de vîrsta 
a 3-ea (0.4 mln). 
Sprijin (material), 
percepția securității, 
recunoaștere, 
guvernare autoritară 

B.1.Prețul la gaze 
naturale importate din 
Rusia (400 USD), 
posibilă creștere 50-
85USD(Ucraina), 
creșterea 0.5 mlrd 
USDponderea în 
structura agentului 
termic, etc. 
Transnistria dependentă 
în proporție de 100%. 

C.1.Partidele satelit a 
FR (PSRM, Partidul 
nostru) – 3-4% cu 
anumită capacitate de 
mobilizare publică a 
populației 

D.1.Propaganda 
posturilor: 1) Первый 
канал, 1tv.ru 
(Prime.md), 2)  НТВ, 
ntv.ru (tv7.md), 30 
Россия 1, russia.tv 
(canal3.md) 

F.1. Grupurile extremiste G.1. Găgăuzia 
(preponderent 
rusofili) 

A.2.Șomerii, 
lumpenii, angajați 
iregular, vînzători 
piață (0.2 mln) 
Supravețuire, 
tranzacționale, 
răzbunare generală 

B.2.Reducerea 
transferurilor, 
remitențelor urmare 
interdicției impuse 
migranților de lucru în 
Rusia (0.3 mlrd USD) 

C.2 Partidele 
doctrinare rusofile 
(PCRM) – 35% din 
electorat cu capacitate 
mare de mobilizare 
publică a populației 

D.2.ВКонтакте, 
Одноклассники, 
Facebook 

F.2.Grupurile moderate 
oportunist sau proruse. 
Finanțate din sursele 
Federației Ruse. Sprijină 
de principiu politica pro-
rusă, mobilizează 
opțiunea pro-rusă. Pot fi 
mobilizați și extremizați. 

G.2 Taraclia 
(preponderent 
ruso-fili) 

A.3.Populația rusofilă 
o parte fiind 
extremiști, iar partea 
cea mai mare 
moderați (0.4 mln) 
Asociere identitară 
urmare polarizării 
opiniei, temere, lider 
autoritar vs. 
democrație 

 B.3.Embargoul de 
vinuri și a producției 
agricole (0.3 mlrd USD) 

C.3.Modele 
comportamentale 
dictatoriale (Putin) 
populare 60% din 
populație și acțiunile 
de intervenție cu 
rezistența mică 

D.3. Diseminarea de la 
om-la-om în locurile de 
aglomerație (locurile 
publice cum ar fi stații 
de transport public, 
transport destinat 
publicului larg în 
proprietatea privată - 
taxi) 

F.3. Biserica ortodoxă din 
Moldova și grupurile 
ortodoxe extremiste 

G.3 Bălți 
(importantă 
populație ruso-
fonă-filă) 

A.4.Populația 
autonomia Găgăuză 
(0.02 mln) 
Complementar 

B.4.Rata inflației și 
indicile prețului de 
consum (actual 5-6%) 
riscul urmare factorilor 

E.1.Încrederea mai 
mică de 30% pentru 
autoritățile și elita 
politică din Moldova, 

D.4. Komsomolskaya 
Pravda v Moldove, 
Pan.md, Argumenti i 
Fakti, Moldavskie 

F.4. Grupurile criminale. 
Grupurile criminale 
organizate funcționează 
pe terioriul Republicii 

G.4 Zona de 
securitate 

                                                             
3 Pro-rusă înseamnă în acest document politica autorităților Federației Ruse 
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percepția indusă de 
nefuncționalitate a 
autonomiei, definențe 
de funcționare 

speculativi să se ridice 
pînă la 10-12% () 

și sprijinul peste 60% 
pentru Putin și doar 
40-50% pentru liderii 
europeni și americani. 
Așteptările 
paternaliste, de 
securitate 

Vedomosti, Panorama, 
Priznanie Foundation, 
Novosti Moldova press 
agency. 

Moldova. Interesele 
acestora sunt în mare 
parte împrimate în 
relațiile cu grupurile 
criminale din est dar și 
din vest. Traficul de 
droguri și de armament 
constituie predelecția 
grupurilor criminale 
organizate din est, astfel 
oportunitățile de 
destabilizare a situației 
pentru a trafica droguri și 
armament prin și în 
regiunea dată sunt 
atractive. 

A.5. Grupurile 
religioase îmbesiricite 
(0.02 mln) Afectarea 
prcepțiilor religioase 
și tradiționale, 
percepții fanatice, 
parțial violente 

B.5. Dependența 
auplimentară neagricola 
de export în Rusia în 
virtutea ambargoului 
(0.2 mlrd USD) 

E.2.Corupția este în 
top 5, iar calitatea 
serviciilor publice 
este percepută ca fiind 
foarte mică. 

 F.5. Business-ul mare din 
Rusia. Industria vinicolă 
pînă la industria finaciar-
bancară (preluarea recentă 
a Băncii de Economii de 
Vnesheconombank al 
Guvernului rus, UniBank, 
Moldincombank), 
MoldovaGaz, Combinatul 
metalurgic, Stația de 
producere a energiei 
electrice de la Cuciurgan, 
rețele de marketuri (“5”), 
Aeroportul Chisinau, 
firme de vînzare cu 
amanuntul, etc.  

G.5 Chișinău 
(importantă 
populație 
rusofilă) 

A.6.Migranții din 
Rusia (0.3 mln) 
Afectarea intereselor 
economice în Rusia, 
proiectarea 
responsabilității pe 
autoritățile din 
Moldova 

 E.3. Penetrarea adîncă 
a serviciilor de 
securitate din 
federația Rusă în SIS, 
poliția, Armata (cel 
puțin 30%). Influența 
partidelor pro-ruse în 
aceste organe 

 F.6. Businessul cu 
amănuntul și cash 

G.6 Sud-estul 
Republicii 
Moldova 

      
 

1.2 Scenarii posibile  
 

O anumită probabilitatea survenirii factorilor de influență sugerează posibilitatea 
influențelor conform a 3 scenarii posibile care reprezentă strategii formale pe cînd cele reale, cel 
mai probabil, se vor materializa ca fenomene intermediare sau chiar evolutive.  

Scenariul de intervenție de bază (minimă) este scenariul de intervenție minimă prin care 
intervențua pe 3 linii de vulnerabilitate de bază se vor accentua, adică – politice, informaționale 
și economice. Acest scenriul este a accentuare a măsurilor tradiționale utilizate de Federația 
Rusă, însă diferență constă în creșterea calitativă, penetrarea acestora, coordonarea și focusarea 
acestora prin intermediul unui centru de coordonare. Acest scenariu are în mare parte scopurile 
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de ordin politic. În condițiile alegerilor iminente sau instabilității politice poate avea impact 
major politic.  

Tabelul măsurilor de intervenție în funcție de principalele scenarii 

Scenariul cu intervenție 
minimă: 

 

Scenariul cu intervenție medie: 
 

Scenariul cu intervenție maximă: 
 

- (2) Influențele politice, 
- (3) Război 

informațional,  
- (4) Presiuni economice  
 

 

- (1) Inițiativele 
diplomatice, 

- (2) Influențele politice,  
- (3) Război informațional,  
- (4) Presiuni economice,  
- (5) Atacuri/acțiuni 

teroriste. 
- (6) Mobilizarea pentru 

nesupunere violentă a 
populației  

 

- (1) Inițiativele dimplomatice, 
- (2) Influențele politice 
- (3) Război informațional, 
- (4) Presiuni economice, 
- (5) Atacuri/acțiuni teroriste  
- (6) Mobilizarea pentru nesupunere 

violentă a populației  
- (7) Insurgențele sprijinite din 

exterior, 
- (8) Acțiunile direcționate a unor 

forțe și grupuri specializate, 
- (9) Demonstrarea puterii militare 

excesive în regiune. 
 

Scop politic Scop politic + fragmentare țării Scop fragmentare + partiția țării prin război 
civil 

 

 Scenariul de intervenție medie este o escaladare a intervenției prin implicarea măsurilor 
diplomatice pe plan internațional și suplinirea cu intervenții directe pe teritoriul țării folosindu-se 
de agenți sub acoperire, mercenarii, insurgenții și resursele financiare pentru a determina 
comportamentul agresiv terorist și subversiv. Acest scenariul implică manipularea avansată a 
populației, crearea grupurilor și segmentelor largi a populației care nu se supun autorităților și 
legilor, formarea zonelor de destabilizare. Acest scenriu poate fi similar cu situația din Donețk, 
Luhansk, Harkiv sau Odesa în perioada începătoare după numirea noului Guvern la Kiev. Acest 
scenariu are ca scop nu doar scopul politic dar și fragmentarea teritorială a țării. 

 Scenariul de intervenție maximă este o formă foarte avansată de intervenție care 
depășește nivelul de intervenție precedent cu folosirea suplimentară a forțelor de insurgenți în 
număr mare pentru țara respectivă, punerea la dispoziție a acestora și grupurilor militarizate a 
armamentului și ghidării militare, demonstrația forțelor militare la frontiera statului țîntă a 
forțelor militare. Măsurile precedente fiind accentuate și sincronizate în regim de facilitare a 
măsurilor de acțiune în forță. Acest scenariul este ca manifestare în depășire a situației actuale 
din Donețk și Luhansk. Acest scenariu are ca scop indecrea stării de război civil cu 
eventualitatea partiției țării.  

În realitate nu există o delimitare clară dintre fiecare scenariu în parte. Un scenariu poate 
fi pus în funcțiune care ulterior se transformă dinamic în urmărtorul scenariu în dependența de 
oportunitățile dinamice în dezvoltare. Deși scopurile  intervenției pot fi formulate în anumite 
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centre de influență foarte clar și tranșant, materializarea acestora poate ghidată de mai mulți 
factori de oportunitate și de dezvoltare a situației reale.  

 

 

1.3 Scenariul de intervenție minimă 
 

De regulă această intervenție are ca scop atingerea unor obiective politice, este folosită în 
special în preajma alegerilor și proceselor electorale importante. Obiectivele sunt destul de clare, 
anume: 1) influențarea preferințelor electorale, 2) determinarea schimbării pozițiilor politice a 
unor actori (care se află sau nu la guvernare), 3) crearea unor avantaje politice concurențiale 
pentru anumiți actori. 

Scenariul cu intervenție minimă prevede folisirea măsurilor: 

- (2) Influențe politice, 
- (3) Război informațional, 
- (4) Presiuni economice.  

Pe dimensiunea influențelor poitice se vor desfășura cîteva acțiuni. Partidele satelit (C1) vor 
fi ajutate prin diverse metode (economice, tehnologice, transferul de active în media) pentru a le 
crea unele avantaje politice concurențiale. Acestea vor avea ca obiectiv (C.1.Partidele satelit a 
RF (PSRM, Partidul nostru) – 3-4% cu anumită capacitate de mobilizare publică a populației) 
mobilizarea societății. Alte partide care sunt doctrinar compatibile cu opțiunea agresorului sunt 
curtate și sprjinite indirect (C2). Astfel, PCRM este sprijinit indirect (C.2 Partidele doctrinare a 
RF (PCRM) – 35% din electorat cu capacitate mare de mobilizare publică a populației). 
Rezultatul acțiunii poate fi crearea unui pol politic favorabil.  

Ținta modificării comportamentului politic electoral este de 1 mln de persoane, după cum 
este aratat mai jos (A1-A6): 

A.1.Oamenii în virsta (0.4 mln). Sprijin sau promisiune (material), securitate prcepției, 
recunoaștere în societate, guvernare autoritară. 

A.3.Populația rusofilă o parte fiind extremiști, iar partea cea mai mare moderați (0.4 mln) 
Asociere la grup identitar urmare polarizării opiniei, temere, preferințe pentru comportament lider 
absolut contrapunere democrației occidentale. 

A.4.Populația autonomia Gagauză (0.02 mln) Complementar percepția indusă de 
nefuncționalitate a autonomiei, deficiențe de funcționare. 

A.5.Grupurile de orientare religioasă (0.02 mln) Afectarea percepțiilor religioase și tradiționale, 
percepții fanatice și parțial violente. 
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A.6.Migranții din Rusia (0.3 mln) Afectarea intereselor economice în Rusia și proiectarea 
responsabilității pe autoritățile din Moldova. 

În acest sens vor fi folosite măsurile de influență informațională, uneori aceastea pot 
ajunge la nivelul unui război informațional. Pentru fiecare categorie evidențiată vor fi folosite 
mesajele specifice de transmitere a propagandei. Actorii enumărați vor avea acces și se vor oferi 
resursele necesare de facilitare a influenței asupra acestor categorii de persoane.  

Principale instrumente de influență propagandiscă vor fi posturile de televiziune care 
acoperă Republica Moldova, dar și media scrisă și nu în ultimul rînd rețelele sociale de mai jos 
(D1-D4), (F1-F3). Grupurile extremiste, religioase (care oscilează în jurul opțiunii pro-rusești)  
sau etnice vor avea sarcina de polarizare a opiniei publice, în special crearea unui pol de 
cristalizare a opiniei divizătoare în societate, eventual acest pol poate fi servi ca o referință de 
concentrare a moderaților în virtutea unor circumstanțe. Grupurile moderate vor fi ținta acțiunilor 
de consolidare în opozanța opțiunii neloiale și eventual prin intermediul unor acțiuni 
instrumentate în preajma alegerilor sau altor evenimente direcționate spre polul anterior 
construit.  

F.2.Grupurile moderate oportunist sau proruse. Finanțate din sursele Federației Ruse. 
Sprijină de principiu politica pro-rusă, mobilizează opțiunea pro-rusă. Pot fi mobilizați și 
extremizați. 

F.1. Grupurile extremiste, 

F.3. Biserica ortodoxă din Moldova și grupurile ortodoxe extremiste. 

 Practica arată ca unele grupuri moderate pot fi manipulate printr-o serie de acțiuni de 
extremizare. Astfel scopul este mobilizarea moderaților spre opțiunea extremă dorită prin 
divizarea societății.  

 Posturile de televiziune și alte resurse media care pot fi folosite sunt: 

D.1.Propaganda posturilor: 1) Первый канал, 1tv.ru (Prime.md), 2)  НТВ, ntv.ru 
(tv7.md), 3) Россия 1, russia.tv (canal3.md) 

D.2.ВКонтакте, Одноклассники, Facebook 

D.3. Diseminarea de la om-la-om în locurile de aglomerație (locurile publice cum ar fi 
stații de transport public, transport destinat publicului larg în proprietatea privată - taxi) 

D.4. Komsomolskaya Pravda v Moldove, Pan.md, Moldavskie Vedomosti, Panorama, 
Priznanie , Foundation, Novosti Moldova press agency. 

Presiunile economice face parte din aceeași serie de instrumente de influență (B1-B5). 
Efortul cumulat al măsurilor economice poate atinge impactul de 2-3 mlrd USD, suma 
comparabilă cu valoarea unui buget al Republicii Moldova – sarcina fiind incomparabil de grea. 
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Evident, scopul este reducerea capacității de manevrare a actorilor neloiali politici (dacă se află 
la guvernare), determinarea poziției necompetitive în procesul electoral. Vulnerabilitățile legate 
de controlul substanțial al industriei bancare permite manipularea cu rata de schimb care poate 
influanța puterea de cumpărare și percepție instabilității leului moldovenesc. Astfel, influențele 
economice reprezentă un isntrument facil complementar.   

B.1.Prețul la gaze naturale importate din Rusia (peste 400 USD), ponderea în prețul 
agentului termic, altă producție. Transnistria este efectiv dependentă în proporție de 
100%, 

B.2.Reducerea transferurilor, remitențelor urmare interdicției impuse migranților de lucru 
în Rusia (0.3 mlrd USD), 

B.3.Embargouri de vinuri și a producției agricole (0.3 mlrd USD), 

B.4.Rata de inflație și indicile prețului de consum (actual 5-6%) riscul urmare factorilor 
speculativi să se ridice pînă la 10-12%, 

B.5. Dependența suplimentară neagricola de export în Rusia în virtutea ambargoului (0.2 
mlrd USD), 

B6. Businessul comerciant este important prin numărul de angajați și importurile 
semnificative din spațiul estic –acesta va fi afectat negativ de deschiderea graniției de 
vest și fluxului mare de produse alimentare și de altă natură.   

 Impactul advers previzionat: Cumulul factorilor enunțați este suficient pentru a 
influența determinativ opțiunea unei părți importante din electorat (în condițiile în care 7-8% la 
moment oferă un avantaj politic guvernării, în condițiile în care 25% sunt nedeterminați și 20% 
din votanți-migranți pot reveni din Rusia). Impactul influențelor în forma cea mai accentuată va 
determina segmentul cu veniturile mici și medii să opteze în favoarea promisiunilor pentru o mai 
mare stabilitate (prima preocupare în percepția problemelor). Segmentele rusofile vor răspunde 
mesajelor de consolidare din sentimentul de securitate fiind polarizați în opțiunea sa pentru 
soluția partidelor rusofile sau doctrinar rusofile (sentimentul de securitate și frică). Businessul 
mare și cu legături cu Federația Rusă (30%) vor avea stimulentele economice suplimentare 
realizate prin manipulare pentru a opta pentru opțiunea rusofilă împreună cu angajații săi.  

Măsurile de mitigare a vulnerablităților 

Pe dimensiunea războiului informațional, în cazul formei celei mai accentuate și nocive 
singura soluție este blocarea unor programe sau posturilor în întregime – aceasta fiind soluția cea 
mai drastică care poate genera suplimentar confruntări de ordin politic și diplomatic. Cum arată 
experiența Ucrainei, soluția dată este parțial eficientă pentru că retransmisiunile pot fi reluate 
prin alte metode de transmisiunea transfrontalieră sau prin cablu și internet, este probabil că vor 
fi folosite și pîrghiile juridice naționale și internaționale. Justificarea acțiunilor de blocare pot 
veni dinspre perspectivă lipsei altor instrumente de responsabilizare  în Federația rusă și în 
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Republica Moldova pentru responsabilizarea respectării de către acestea posturi a eticii 
jurnalistice și pluralismului informațional.  

 Pe dimensiunea exercitării presiunii economice există doar posibilitatea diminuării 
parțiale a influențelor negative. În mare parte efectul cumulativ va fi unul substanțial negativ. 
Oricum,  intervenția BNM poate diminua manipulările pe piața valutară (cedarea cîtorva active 
financiar-bancare ridică survenirii riscurilor), cuplat cu acțiunile preventive din partea 
Consiliului Concurenței pentru a controla existența manipulărilor concertate pe piața valutară. 
Embargourile sunt inevitabile, iar negocierile politice se demonstrează a fi ineficiente, opțiunea 
cu adresarea la Organizația Mondiala a Comerțului (OMC), în sensul obținerii unor măsuri 
preventive și de sancționare, este posibilă doar în cazul declanșării procedurilor acum imediat, 
însă autoritățile competente au evitat recurgerea la aceste instrumente, plus experiența ultimelor 
nu este clara. Ridicarea cu pînă la 485USD a prețului la gaze naturale (a se vedea experiența 
recentă a Ucrainei) poate fi folosită ca amenințare cu efecte asupra stabilității dar și un impact 
direct – capacitatea de negociere a țării este foarte limitată –gazoductul vestic fiind înca 
inexpluatabil.  

 Pe dimensiunea imixtiunii în developările politice, măsurile de mitigare pot fi prin 
intermediului ridicării și accentuării vizibilității rezultatelor guvernării actuale, sporirii prezenței 
mesajelor și actorilor europeni în aceasta perioada, evitarea tuturor acțiunilor care pot 
compromite sau ridica percepția de scandal urmare a acțiunilor guvernării (privatizările, 
licitațiile, etc). Acțiunile agresive și ilegale (folosirea surselor financiare ilegale sau din 
strănătate) din partea unor actori politici rusofili poate fi controlată prin reglementările adoptate 
și eforturile Fiscului și CEC-ului, deși ultima acțiune poate doar accentua statutul de victimizare 
a acestor forțe și prin urmare a vizibilității mai mare a acestora. Transferul imaginii conducerii 
Federației Ruse (Putin) sau conducerii religioase a acesteia poate amplifica preferințele 
electoratului, în acest sens este puțin ce se poate de făcut.  

 

1.4 Scenariul de intervenție medie 
 

De regulă această intervenție are ca scop atingerea unor obiective de fragmentare a țării.  
Obiectivele sunt destul de clare, anume: 1) deligitimizarea autorităților centrale, 2) consolidarea 
forțelor politice secesioniste și pro-federaliste, 3) preluarea puterii de facto în unele regiuni ale 
țării a forțelor paramilitare. 

 

Scenariul cu intervenție medie implică utilizizarea măsurilor: 

- (2) Influențele politice,  
- (3) Război informațional,  
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- (4) Presiuni economice,  
- (5) Atacuri teroriste,  
- (6) Mobilizarea pentru nesupunere violentă a populației, 
- (1) Inițiativele diplomatice. 

Intervenția la acest nivel conține intensificarea folosirii măsurilor din scenariul precedent 
((2), (3) și (4)) dar și completarea acestora cu măsurile noi. Măsurile precedente sunt ajustate 
avînd scopul modificat final, astfel sunt targetate vulnerabilitățile suplimentare și canalizate 
resursele suplimentare pentru sprijinirea percepțiilor și sentimentelor secesioniste, inclusiv 
inocularea justificării ideilor secesioniste prin manipularea cu informații neadevărate și eronate. 
Acest scenariul implică manipularea avansată a populației, crearea grupurilor și segmentelor 
largi a populației care nu se supun autorităților și legilor, formarea zonelor de destabilizare. 
Zonele geografice rusofile din Găgăuzia, Taraclia, Bălți dar și Chișinău sunt obiectul principal al 
acțiunilor.  

 Sunt desfășurate măsurile diplomatice pe plan internațional pentru a izola Republica 
Moldova și crea justificarea opiniei internaționale. Blocarea inițiativelor diplomatice a Republicii 
Moldova poate fi realizată prin recurgerea la subiectele de încălcare a drepturilor omului, 
drepturilor minorităților naționale.  

Cel mai important este, desigur, este suplinirea cu măsuri desfășurate direct pe teritoriul 
țării folosindu-se de agenți sub acoperire, mercenarii, insurgenții și resursele financiare pentru a 
determina comportamentul agresiv terorist și subversiv. În forma cea mai accentuată putem găsi 
similitudini cu situația din Donețk, Luhansk, Harkiv sau Odesa în perioada începătoare după 
numirea noului Guvern la Kiev. Influențele principale pot fi orientate cu scopul consolidării 
mișcărilor secesioniste spre:  

G.2 Găgăuzia și Taraclia (preponderent ruso-fili) 

G.3 Bălți (importantă populație ruso-fonă-filă) 

G.4 Zona de securitate 

G.5 Chișinăul (importantă populație rusofilă) 

În acestea regiuni geografice se va susține crearea grupurilor paramilitare, infiltrarea 
grupurilor insurgente pentru mobilizarea înițial rudimentară (folosirea formei și armelor de sub 
mînă). Organizarea pichetelor și blocărilor străzilor, magistralelor, clădirilor guvernamentale dar 
și administrațiilor regionale. Nerecunoașterea alegerilor și opțiunii guvernului central este 
principalele sarcini pentru crearea puterii paralele prin implicarea unor reprezentanți  - aleși sunt 
în mod paralel – folosindu-se de grupurile active mobilizate care exercită influența continuă 
asupra autorităților și administrațiilor pentru a se dezice în favoarea opțiunilor separatiste.   
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Pentru desfășurarea activităților și acținilor de susținere a grupurilor separatiste inclusiv 
pentru finanțarea activității acestora se pot recurge la un șir de actori prin care sectorul financiar-
bancar, angajații și resursele administartive a întreprinderilor mari cu capital din Federația Rusă. 
O altă linie de organizare oportunistă este economie tenebră și grupurile criminale. Astfel, în 
mod oportunist este asamblată o structură descentralizată multivariată și multivalentă cu 
interesele complementare și competitive din:  

F.5. Business-ul mare din Rusia. Industria vinicolă pînă la industria finaciar-bancară 
(preluarea recentă a Băncii de Economii de Vnesheconombank al Guvernului rus, 
UniBank, Moldincombank), MoldovaGaz, Combinatul metalurgic, Stația de producere a 
energiei electrice de la Cuciurgan, rețele de marketuri (“5”), Aeroportul Chisinau, firme 
de vînzare cu amanuntul, etc. 

F.4. Grupurile criminale. Grupurile criminale organizate funcționează pe terioriul 
Republicii Moldova. Interesele acestora sunt în mare parte împrimate în relațiile cu 
grupurile criminale din est dar și din vest. Traficul de droguri și de armament constituie 
predelecția grupurilor criminale organizate din est, astfel oportunitățile de destabilizare a 
situației pentru a trafica droguri și armament prin și în regiunea dată sunt atractive. 

F5. Liderii politici locali și regionali (formali sau neformali) în cooperare cu forțele 
politice rusofile sau doctrinar rusofile pot îmbrățișa mesajele mai extremiste. 

 În final se construiește o distribuție completă din lideri public naționali și locali pentru 
activizarea prezenței publice și vociferarea cerințelor, acestea vor mobiliza grupurile extremiste i 
vor polariza grupurile moderate, urmare reprezentanții grupurilor criminale vor asigura transferul 
de resurse financiare pune la dispoziție unele resurse umane, iar liderii economici vor facilita 
spirjinul administrativ și canaliza resursele financiare. Structura complexa va putea colecta 
inteligența necesară pentru găzduirea grupurilor insurgente și comunica oportunitățile pentru 
destabilizarea situației prin comiterea unor provocări sau acțiunilor teroriste care pot incita 
societatea și mobiliza percepțiile de dușmanie. Executarea acțiunilor va fi realizată prin 
insurgenții sau oamenii găzduiți de grupurile criminale. Autoritățile securității, poliției, 
procuraturii, în special în regiune, sunt determinate să acționeze infantil și oportunist fiind 
corupți.  

 Impactul advers previzionat: În rezultatul acțiunilor, afară de orientarea unui segment 
important al populației în favoarea dorită se intenționează polarizarea situației sociale la 
maximum în regiunile specificate cu inocularea percepției vitale de deligitimizare a autorităților 
centrale consolidate prin reprezentanții unor lideri regionali cu susținerea unor lideri centrali. 
Aceasta se va susține cu crearea autoriților paralele susținute de forțele paramilitare organizate în 
apărarea regiunilor date și a intereselor specifice, inclusiv drepturilor minorităților. Efectiv există 
pericolul de determinare a separării externe și provocarea în unele regiuni a tensiunilor sociale 
majore soldate cu victimele umane.  

Măsurile de mitigare a vulnerablităților 
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Setul de măsuri explicat în secțiunea precedentă este valibilă în continuare.  

Pe dimensiunea mobilizării și nesupunerii active autorităților centrale prin stimularea 
sprijinului pentru acțiunile secesioniste sunt necesare o serie de acțiuni preventive și de creare a 
platformelor de comunicare directe cu diverse grupuri sociale. Prezența reprezentantului 
autorităților centrale cu o legitimitate sporită în regiunile afectate prin crearea platformelor și 
liniilor de cominucare directă cu cetățenii este importantă imediat. Determinarea acțiunilor 
poliției, procuraturii și a serviciilor de securitate în forma cea mai loială este imperativă și 
concertată reprezentantului autorităților centrale în cooperare cu reprezentanții autorităților 
locale. Formarea diverselor canale de comunicare cu politicienii locali și liderii locale prin 
întîlniri săptămînale pentru a determina așteptările și necesitățile populației este imperativ. Sunt 
necesare suplimentar alocarile pentru unele necesități iminente.  

Controlul a surselor financiare prin intermediul companiilor cu afilierea rusă este 
necesară pentru a preveni canalizarea resurselor financiare. Identificarea discretă a fluxurilor 
populației și migrarea în regiunile specificate a grupurilor de persoane suspecte, inclusiv celora 
care controlează grupurile criminale, în special din Federația Rusă, este extrem de important. 
Controlul regimurilor de arme, extinderea agenturii de informare pentru colectarea discretă a 
informației devine foarte important. Depozitele de arme din Cobasna și în alte regiune reprezintă 
foarte vulnerabile în sensul înarmării clandestine. 

Pe dimensiunea atacurilor teroriste este necesar identificarea țintelor posibile.  
Identificarea țintelor va presupune măsurile de securizarea suplimentară a obiectelor cheie.  

 

1.5 Scenariul de intervenție maximă 
 

 De regulă această intervenție are ca scop provocarea destabilizării masive în țară prin 
atingerea stării de razboi civil avînd ca rezultat partiționarea țării. Obiectivele specifice sunt: 1) 
multiplicarea centrelor de influență în țară prin captarea de facto a puterii folosind mijloacele de 
forță, 2) polarizarea maximală a intereselor grupurilor societale, 3) inducerea stării generale de 
haos demonstrînd incapacitatea statutului de a face fața funcțiilor de bază. 

Scenariul cu intervenție maximă implică utilizarea setului întreg de măsuri: 

- (1) Inițiative diplomatice, 
- (2) Influențe politice 
- (3) Război informațional, 
- (4) Presiuni economice, 
- (5) Atacuri teroriste  
- (6) Insurgențele sprijinite din exterior, 
- (7) Acțiunile direcționate a unor forțe și grupuri specializate, 
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- (8) Demonstrarea puterii militare excesive în regiune. 

Intervenția la acest nivel presupune accentuarea fără precedent a folosirii măsurilor din 
scenariile precedente (1-5) dar și completarea acestora cu măsurile noi (6-8). Măsurile  1-5 sunt 
ajustate cu virulență la scopul și obiectivele enunțate. Prezența cantitativă a atacurilor teroriste 
este mai mare și în mai multe zone geografice. Nu se limitează doar la teritoriile specificate în 
scenariul prcedent, sunt atacate obiectele de furnizare a utilităților. Msurile diplomatice 
poziționează țara ca fiind teritoriul naționalist de extremă, intolerant la valorile tradiționale, 
elitele oligarhice exploatează populația generală, minoritățile sunt asuprite sistematic.  

Cel mai important este lansarea noilor măsuri de destabilizare profundă a situației. Situația 
care se dorește a fi creată va fi o combinație dintre fenomenul din Crimea – captarea de facto a 
puterii în unele regiuni rusofile – și destabilizarea totală a situației în alte regiuni cu mai mic grad 
de preferințe rusofile. În primul caz măsurile descrise pot rezulta în crearea de facto a puterii 
paralel, trecerea autorităților în subordinea mișcării secesioniste, introduceerea unor forțe limitate 
de fortificare capacității de opunere autorităților centrale. În al doilea caz se va induce starea 
combinată de Slaviansk-Donetk unde preluarea forțată a cladirilor guvernamentale în unele 
cazuri va fi însoțită de distrugerea unor obiecte de utilitate publică în alte cazuri.  

Punerea în aplicare a acestui scenariu poate fi realizată prin completarea măsurilor enunțate 
cu introducerea ilegală a forțelor insurgente din exterior înarmate, acțiunilor direcționate asupra 
forțelor armate și polițienești pentru determinarea unor părți importanete pentru nesunere sau a 
trece pe partea forțelor paralele. În acest scop informațiile despre forțele loiale determină 
strategia de blocare a acestora, iar în cazul segmentelor neloiale autorităților centrale 
determinarea trecerii pe partea mișcării secesioniste prin corupere. Sunt implicate grupările 
criminale pentru a canaliza resursele financiare și intermedia influențele asupra unor lideri 
politici sau pentru a asigura asertivitatea comportamentului în spațiul public. În eventualitatea 
acestui scenariu, grupurile criminale vor beneficia de accesul controlat mai facil la piețele 
europene  - un obiectiv rîvnit de grupările criminale interstatale.  

Aplicarea acestui scenariu va necesita prezența grupurilor militare pregătite care vor forma 
nucleul forțelor de rezistență și ulterior a forțelor de ofensivă a mișcării secisioniste. Cîteva mii 
de persoane ar putea asigura definitivarea substanțială a situației în multe regiuni ale Republicii 
Moldovei. Proviniența a cîtorva mii de persoane pentru activități teroriste, de insurgență poate fi 
asigurată prin strecurarea acestora din Transnistria, prin grupurile formate din imigranții din 
Federația Rusă prin pantrunderea insurgenților  și mercenarilor prin fronierea din Ucraina din 
regiunile de sud-est a acestei țări.  

O măsură nouă cu tentă de manifestare a agresiunii va fi demonstrarea puterii militare în 
Transnistria prin exercițiile comune ale autoriăților din regiune și ale Federației Ruse. Numărul 
total de forțe armate ar putea atinge pînă la 5-7 mii de soldați. Exercițiile militare pot avea 
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efectul de înfricoșare pe de o parte și pe de altă parte efectul de mobilizare a acțiunilor 
secesioniste și subversive.  

Impactul advers previzionat: În rezultatul acțiunilor legitimitatea autorițăților centrale este 
șterbită integral, se instaurează ordinea bazată pe forța militară necontrolată a grupurilor 
banditești separate în multiple regiuni ale țării. În zonele cu populația rusofilă de facto controlul 
este detrminat de autoritățile paralele și forțele militare noi create finanțate din contul surselor 
externe prin intermediul resurselor financiare canalizate prin instituțiile financiare sau 
întreprinderile liale dar și prin canalele neoficiale ale grupărilor criminale.  Statul efectiv nu 
controlează teritorii mari. O parte importantă din resursele și obbiectele strategice sunt 
deteriorate. 

Măsurile de mitigare a vulnerablităților 

Pe dimensiunea atacurilor teroriste, insurgenților și formării grupurilor militare 
separatiste este necesar analiza minuțioasă și adîncă a diferitor persoane care au intrat pe 
teritoriul țării, inclusiv din rîndurile migranților. Identificarea și lucru cu proprietarii serviciilor 
de chirie, hotele, pensiuni privind aflare grupurilor de bărbați neidentificabili. Identificarea 
persoanelor cu trecutul militar care poate fi înrolat în activitatea subversivă, identificarea 
reprezentanților grupurilor criminale cu intenții de profit din această seituație.  

Pregătirea personalului militar și al poliției pentru a face fața situației este indespensabilă. 
Transferul de tehnologii și a deprinderilor de activități antitero în cadrul condițiilor 
destabilizătoare este necesară acum.  
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2. Vulnerabiliți și riscuri 
 

2.1 Sociale 
 

2.1.1 Grupurile sociale 

În aceasta secțiune prezentăm analiza scurtă a grupurilor sociale care pot fi obiectul 
generării vulnerabilităților urmare a acțiunilor din partea grupurilor extremiste. 

 

Extras – 2 pagini 

 

2.2.Economice 
 

Tabel  2. Tabelul vulnerabilităților economice 

 Vulnerabilitatea Gradul de 
exploatare 

Cine poate exploata Mitigare 

1 Prețul la gaze naturale importate din 
Rusia (peste 400 USD), ponderea în 
prețul agentului termic, altă 
producție. 
Transnistria este efectiv dependentă 
în proporție de 100%.  

Media-înalt 
(exemplul recent al 
Ucrainei) 

Guvernul FR cu impact 
important și 
destabilizarea socială. 

Parțial gazoductul 
alternativ Iași-Ungheni 

2 Rata de inflație și indicile prețului de 
consum (actual 5-6%) riscul urmare 
factorilor speculativi să se ridice pînă 
la 10-12%  

Mic-mediu Actorii privați pe piața 
bancară ruși și 
controlați economic de 
ruși, riscurile de 
instabilitate majoră 

Vigilența Bancii 
Naționale, șanse de a 
influența există. 
Vigilitatea Consiliului 
Concurenței însă șanse 
mici de răspuns rapid,  

3 Embargouri de vinuri și a producției 
agricole (0.3 mlrd USD) 

Mediu-mare Guvernul FR cu impact 
important și 
destabilizarea socială. 

Lipsesc posibile pîrghii 

4 Reducerea transferurilor, remitențelor 
urmare interdicției impuse 
migranților de lucru în Rusia (0.3 
mlrd USD) 

Mediu-mare Guvernul FR cu impact 
important și 
destabilizarea socială. 

Lipsesc posibile acțiuni 
pe termen de 3-6 luni 

5 Dependența auplimentară neagricola 
de export în Rusia în virtutea 
ambargoului (0.2 mlrd USD) 

Mic-mediu Guvernul FR cu impact 
anumit și destabilizarea 
socială 

Redirecționarea 
exporturilor 

6     
 

1. Prețul la gaze naturale  
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Prețul gazului este aproape de 400 USD. Cei mai mari consumatori de gaze naturale în 
Moldova sunt unitățile de producere a agentului termic din Chișinău și Bălți4. Ponderea costului 
gazului în structura prețului pentru agentul termic sau în structura altor produse este 
semnificativă, prin urmare creșterea prețului gazului cu 10% poate avea efecte importante asupra 
prețului pentru serviciile comunale prin urmare asupra consumatorilor se vor produce efectele 
sociale. Consiliul de Administrația a Moldova-Gaz poate propune aprobarea cheltuielilor 
suplimentare spre aprobarea ANRE, astfel zeci dac nu sute de milioane pot ajunge să majoreze 
prețul gazului pentru consumatorul final. 

În condițiile în care prețul la gaze naturale furnizate de Gazprom și lipsa alternativei, pîrghia 
pe care o deține Executivul din Fererația Rusă privind ridicarea prețului la gaze naturale este 
una efcientă. Capacitatea Executivului moldovean este limitată, sursa alternativă de gaze 
naturale, în condițiile în care livrarea prin gazoductului Iași-Ungheni nu va fi dată în exploatare 
pînă în toamna anului 2014 (termenul nou indicat la septembrie-octombrie 2014), este foarte 
limitată. ANRE poate recunoaște doar cheltuielile justificate.  

2. Rata de inflație, indicele prețurilor de consum  

5.  

Extras – 1 pagină 

 

 

Capacitatea BNM de a interveni cu intervenții negative monetare6 pot fi întirziate pe de o 
parte sau insuficiente cînd oscilează mai mulți factori. Consiliul Concurenței este incapabil să 
intervină rapid pentru diminuarea efectelor.  

3. Embargoul produselor agricole 
 

- Vinul 

În septembrie 2013 cel mai mare volum al exporturilor Republicii Moldova se îndrepta spre 
piețele din Rusia (peste 24,8 milioane de litri, adică peste 30%, vreo 190 mln dolari). Embargoul 
nu a fost ridicat și cel mai probabil nu va fi ridicat nici in 2014 (deși partial vinurile din Gagauzia 
pot fi exportate și nici Transnistria). Utilizarea recursurilor internaționale la Organizața Modială 

                                                             
4 http://www.moldovagaz.md/news/ro/2014/march/article263, SA „CET-1”, SA „CET-2” şi SA „Termocom” din 
nou sunt lideri în topul datornicilor mari.   
5 https://www.bnm.md/md/inflation_forecast  
6 http://www.bti-project.org/fileadmin/Inhalte/reports/2014/pdf/BTI%202014%20Moldova.pdf (rezervă de 6 luni de 
import) 
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a Comerțului este o opțiune de principiu, dar nu pe termen mic.7 Reorientarea spre piețele 
Europene permite partial compensarea pierderilor. Embargoul poate influența în continuare cu 
impact de zeci de milionane de dolari. Embargoul este un fenomen deja cunoscut și nu va 
produce un efect puternic spontan. 

Capacitatea autorităților modovenești de a face fața deblocării emargoului este limitată 
pentru că soluția este una politică (argumentul de exportare secundară poate fi rezolvat prin 
instrumentul de inspectare). Soluția politică este revigorată de preferințele oferite 
antreprenorilor și elitei regionale din Gagauzia care vor avea stimulente suplimentare pentru a 
excel ape mesaje separatiste.  

- Alte produse agro-alimentare 

Produsele agroalimentare de fructe și legume pot face obiectul embargoului. Embargoul 
poate influența în continuare cu impact de zeci de milionane de dolari. Embargoul este un 
fenomen deja cunoscut și nu va produce un efect puternic spontan. 

4. Reducerea transferurilor, remitențelor 

Între 0.6-0,9 mln de moldoveni lucrează în Federația Rusă (Moskova și St. Petersburg) cu 
transferurile anuale de aproape 1 mlrd de dolari8. Din care pînă la 0.2 mln pot fi obiectul 
interdicției de a mai intra pe teritoriul Rusiei pentru încălcarea regimului de ședere.9 Efectul 
reducerii remitențelor poate ajunge pînă la 30%, adică 0,3 mlrd dolari în special în zonele 
geografice care tradițional mențin legăturile cu Rusia (vorbitorii de limba rusă) și pentru 
populația mai puțin indestulată. Decizia autorităților de gestionare a migrației din Rusia se află în 
afara influenței din partea autorităților moldovenești.   

5.Dependența de export spre Rusia 

Dependența de export în Rusia este de 26% (0.2 mlrd USD)10,11 din care 10% constuituie 
produse neagricole, adică produse de medicamente (5%) și accesorii de motoare, furnitură și 
textile (5-6%). Un eventual embargou total este puțin probabil pentru ca afecteayă o categorie 
mică socială decît în domeniul agricol. Oricum și această opțiune poate fi văzută posibilă într-un 
scenariu pesimist.   

                                                             
7 http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_e.htm, 
http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/dispu_maps_e.htm?country_selected=RUS&sense
=e, spre exemplu http://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds475_e.htm UE contra 
FR DISPUTE SETTLEMENT: DS475, Russian Federation — Measures on the Importation of Live Pigs, Pork and 
Other Pig Products from the European Union, aprilie 2014   
8 http://www.carim-east.eu/media/CARIM-East-RR-2013-25.pdf  
9 http://www.interpretermag.com/almost-200000-moldovans-will-be-denied-entry-into-russia/  
10 http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Moldova  
11 http://www.berlin-economics.com/download/policypapers/Moldova_PP_03_2013_en.pdf  
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2.3 Politice 
 

Tabel  3. Tabelul vulnerabilităților politice 
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2.4 Informaționale  
 

Tabel  4. Tabelul vulnerabilităților informaționale 

 Vulnerabilitatea Gradul de 
exploatare 

Cine poate 
exploata 

Mitigare 

1 Propaganda posturilor: 1) Первый канал, 
1tv.ru (Prime.md), 2)  НТВ, ntv.ru 
(tv7.md), 30 Россия 1, russia.tv 
(canal3.md)  

Influența este foarte 
mare, FR va 
exploata la 
maximum   

Guvernul RF CCA poate bloca unele 
programe sau știrile. 
Furnizorul local poate 
interveni pe unele 
programe 

2 ВКонтакте, Одноклассники, Facebook  Influența este 
moderată dar unele 
grupuri extremiste 
exploatează abil 

Guvernul RF, 
grupurile extremiste 
(zeci de grupuri și 
oficii specializate) 

Este posibil de creat o 
contrabalansare parțială 
cu mesajele pozitive  

3 Diseminarea de la om-la-om în locurile de 
aglomerație (locurile publice cum ar fi 
stații de transport public, transport destinat 
publicului larg în proprietatea privată - 
taxi) 

Influența este 
relativă, însă 
permite lansarea 
diverselor idei în 
spațiu public  

Actorii privați care 
promovează 
interesele și 
informațiile eronate 

Dificil de controlat, 
poate fi contrariat prin 
diseminarea 
informațiilor publice 
folosind comunicarea 
corectă 

 

1. Propaganda intensivă rusă, posturile de televiziune de stat și presa ruse 

Posturile din Rusia Retransmitere în Moldova Influența  
1.Россия 1, http://russia.tv/ 
(ВГТРК) 

http://www.canal3.md/   

2.Россия 24, http://www.vesti.ru/ 
(ВГТРК) 

  

3.НТВ, http://www.ntv.ru/ 
(Газпром-Медиа)  

http://www.tv7.md/  Vizionat în mediile mai tinere 

4.Первый канал, http://www.1tv.ru/ 
(Правительство России (75 %)) 

http://www.prime.md/  Cel mai vizionat în mediul rural și la 
categoria înaintată a populației 

5.Общественное телевидение 
России (ОТР), http://www.otr-
online.ru/  

  

6.Komsomolskaya Pravda v 
Moldove, Pan.md, Argumenti i 

 Cele mai citite în limba rusă, cu cea 
mai mare circulație 
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Fakti, Moldavskie Vedomosti, 
Panorama,Priznanie Foundation, 
Novosti Moldova press agency. 
 

2. Diseminarea informațiilor nocive prin rețele de socializare 

Diseminarea mesajelor și mobilizarea mesajelor extremiste și propagandistice este foarte 
dezvoltată. Există centre specializate de diseminare a mesajelor propagandistice și de atac cu informații 
eronate asupra unor postări sau opinii cu limbaj vulgar, propagandistic asupra persoanei fără vre-o valoare 
pentru conținutul discuțiilor. Acestea 3 rețele de socializare sunt ținta diseminării informațiilor în special 
în condțiile în care internetul este în Moldova a 2-a sursa de informare a populației conform sondajului 
recent.  

Rețele de socalizare autoritatea redirecționare frecvența 

Facebook  6 848 200 194 2 

ВКонтакте  228 894 192 21 

Одноклассники  56 107 294 70 

 

Guvernul rus alocă resurse importante pentru a menține zeci de grupuri de redactori și 
contribuitori în diferite limbi pentru a comenta și asigura conținutul manipulator și propagandisc pe 
diverse platforme sociale de comunicare. Identitățile fictive sunt create în prealabil pentru a invada fluxul 
de comentarii cu informații coorodnate eronate pentru a asigura intoxicarea mediilor de comunicare 
pentru a canaliza conținutul de comunicare în direcția dorită. Societatea moldovenească nu este capabilă 
să facă faa acestor provocări și efectiv va pierde lupta informațională..   

3.Diseminarea nocivă prin mediile de la om-la-om și în locurile de aglomerare 

Modelele directe de diseminare a informației sunt actuale în continuare. Diseminarea 
informațiilor în locurile aglomerate cum ar fi piața, stația de trenuri, stația de autobuse sunt deseori 
folosite. O altă modalitate bine cunoscută este utilizarea serviciilor de transport mobil și individual cum ar 
fi taxi și maxi-taxi prin intermediul cărora se poate de diseminat mesajele individual și în grupuri mici. 
Rețelele date sunt private și pasibile infiltrării cu purtatorii de informații.  

Capacitatea de a se opune este mică și cu greu controlabilă.  

2.5 Increderea redusă în autoritățile publice 
 

Tabel  4. Tabelul vulnerabilităților autorităților 

 

Extras – 1 pagină 
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2.6 Militare  
 

1.Folosirea forțelor militare directe din Transnistria 

 Forțele armate ale Federației Ruse în Transnistria constituie peste 2 000 de soldați și zeci 
de mașine blindate, inclusiv tancuri.12  Aceste forțe cuplate cu potențialul forțelor armate ale 
regiunii separatiste sunt superioare capacităților forțelor armate ale Republicii Moldova.  

2.Incapacitatea forțelor militare din Moldova 

 Republica Moldova nu are forțe militare pentru a promova politica de apărare eficientă 
sau pentru a promova politica de constrîngere.  

 

 

  

                                                             
12 http://www.aljazeera.com/indepth/interactive/2014/05/interactive-russia-foreign-military-bases-
201459104513678477.html  
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3. Spectrul actorilor 
 

3.1 Grupurile extremiste  
 

 Grupurile extremiste sunt mai puțin vizibile însă sunt prezente în Republica Moldova. 
Acestea sunt sunt concetrate în diverse cluburi de sport, cluburi sportive. 

  

3.2 Grupurile moderate 
 

  

Extras – 1 pagină 

 

 

3.3 Grupurile religioase extremiste  
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3.4 Business-ul afiliat extern  
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 Economia Moldovei este foarte mică în comparație cu capacitățile economice și 
financiare ale Federației Ruse astfel nu pot fi excluse posibile eforturi concertate de ordin 
economic și oportunist asupra stabilității, canalizarea resurselor financiare importante pentru  
unele grupuri, inclusiv pentru grupurile neguvernamentale. 
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3.6 Grupurile criminale  
 

 Grupurile criminale organizate funcționează pe teritoriul Republicii Moldova. Interesele 
acestora sunt în mare parte împrimate în relațiile cu grupurile criminale din est dar și din vest. 
Traficul de droguri și de armament constituie predelecția grupurilor criminale organizate din est, 
astfel oportunitățile de destabilizare a situației pentru a trafica droguri i armament prin și în 
regiunea dată sunt atractive. Grupurile criminale organizate pe teritoriul Republicii Moldova pot 
fi oportunistic înrolate de grupurile similare din est, în speță Rusia și Ucraina pentru a le oferi 
informații, rusurse umane necesare, contactele, inteligența și canalelel de comunicare cu 
economia tenebră și unele segmente ale populației.  Grupurile criminale organizate specializate 
pe traficul de ființe umane sunt conectate la rețelele din vest, deși în ultima perioada de timp 
influența acestora a scăzut.  

 Se consideră că economia tenebră constituie cel puțin 50% din economia țării cu o 
pondere substanțială aparținînd grupurilor criminale. Depozitul de aramente din Cobasna 
(Transnistria) conține muniții substanțiale oferind oportunități imense pentru grupurile criminale 
astfel destabilizarea situației în regiune sau concertarea destabilizării soldate cu liberarea unui 
volum mare de muniții poate fi obiectivul în sine. Fluxul estimativ ilicit al banilor în afara țări se 
estimeaă anual la 200 mln USD13 

 

 

  

                                                             
13 http://iff.gfintegrity.org/iff2013/Illicit_Financial_Flows_from_Developing_Countries_2002-2011-HighRes.pdf, 
pagina 32, 2011  
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4. Intervenția externă  
 

4.1 Strategia actuală 
 

Diverse centre analitice prognozează posibile intervenții din partea autorităților Federației 
Ruse. Scopurile pricnipale sunt includerea Republicii Moldova și a altor state din Europa de 
est14, 15, 16 sub influența permanentă a Federației Ruse.  Rusia concentrează practic toate 
resursele și activele de influență în Moldova17, economice (extinderea uniunii vamale și 
incorporarea preferințelor pentru Transnistria și Găgăuzia, infrastructura de gaz, comerț), 
militare (baza militară în Transnistria), politice (de facto cotrol asupra unei părți a teritoriului în 
Transnistria sprijinite definitoriu, centre culturale și de cercetare ruse – Russkij Mir) și sociale 
(populația rusofilă în Transinitria și seminficativă în restul Moldovei).  Acestea deziderate pot fi 
realizate prin: 

1. Menținerea prezenței militare în Moldva, astfel garantînd ca Moldova nu se va apropia 
niciodată de NATO.   

2. Prevenirea integrării europene a Moldovei. Rusia incearcă determinarea reorientării 
direcției spre integrarea eurosiatică, blocarea semnării Acordului de asociere și a 
Acordului de comerț liber și aprofundat.  

3. Soluționarea problemei Transnistrene în formula memorandumului Kozak din 2003 prin 
formarea federației asimetrice ridicînd impactul regiunii asupra politiciii externe și 
menținerea forțelor militare în regiune. Destabilizarea situației în Gagauzia este încă un 
instrument.  

4. Folosirea instrumentelor economice pentru a convinge elitele în favoarea unor beneficii 
pragmatice (prețul gazului, importul vinului și a produselor agricole, etc). Exportul 
produselor agricole în Rusia a crescut de la 22% in 2009 pînă la 28% in 2011; în aceiași 
perioada de timp partea UE a scuyut de la 52% la 49%. În aceiași perioada importul 
vinului a fost liberalizat. Totodată mecanismul de selectare a importatorilor 
producatorilor din Moldova rămîne în vigoare, în special targetînd unele grupuri politice 
din Moldova (cu interese economice) în comparație cu alții. Exercitarea presiunilor 

                                                             
14 http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/osw-commentary/2012-04-19/russias-strategy-towards-moldova-
continuation-or-change  

15 http://www.ecfr.eu/publications/summary/can_moldova_stay_on_the_road_to_europe303  

16 http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/05/moldova-europhile-aspirations-
201451861529627450.html?fb_action_ids=753280308050265&fb_action_types=og.recommends&fb_source=other
_multiline&action_object_map=%5B717606371616541%5D&action_type_map=%5B%22og.recommends%22%5
D&action_ref_map=%5B%5D  
17 http://mondediplo.com/maps/fortressrussia  
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pentru nu a semna al 3-lea Pachet Energetic European (separarea producatorului și 
furnizorului), negocierea contractului la gaze annual.  

5. Folosirea posturilor de televiziune populare în Republica Moldova prn care integrarea în 
UE este mai degrabă o iluzie decît o realitate, beneficiile reale fiind derivate doar din 
procesul de integrare euroasiatică (posturile de stat din Rusia și media scrisă). Biserica 
Ortodoxă Rusă promovează așa numită lumea rusă cu centrul în Moscova.  

 

4.2 Instrumentele intervenției externe 
 

În această secțiune propunem analiza în secanrii pentru posibile intervenții dupa modelul de 
hybrid warfare – strategia sofisticată, comprehensiv și multi-dimensională pentru a a exploată 
toate vulnerabilităile țării pentru a o destabiliza.18 Modalitățile de realizare a scopurilor propuse: 

1) Inițiativele diplomatice (izolare și marginalizare, crearea pozițiilor dominante în cadrul 
forurilor cheie, cultivarea imaginii țării ca fiind în contradicție cu valorile europene 
anume mișcare fascistă caracteristică perioadei anilor 30 din secolul XIX), 

2) Influențele politice (mobilizarea suportului politic de opoziție parlaentară și crearea 
curenților și cristalizare a opozției extraparlantare centrate pe mișcări de destabilizare și 
extremism), 

3) Război informațional (folosirea posturilor sale TV, internetului și a posturilor naționale 
pentru a manipula cu opinia publică, extremiza și polariza percepțiile publice, inocula 
sentimentul de frică, formarea unei scenarii și percepții favorabile pentru alte acțiuni, 
specularea și falsificarea pentru a induce prejudicii și amplifica stereotipurile, distrugerea 
capacităților critice de analiză, degradarea climatului de discuție la simple opțiuni de 
negru-alb, deturnarea realuității, ținta activităților poate fi serviciul militar pentru a 
demoraliza sau forțele de ordine sau grupul din societate pentru a determina sprijinul în 
favoarea unor acțiuni agresive, formarea avantajului informațional în unele momente 
critice), 

4) Presiuni economice (prețul la gaz, destabilizarea ratei de schimb, embargouri extinse, 
blocarea unor cooperări bilaterale), 

5) Atacuri teroriste (asupra unor obiecte de importanța simbolică și de destabilizare a 
situației pentru a provoca tensiuni în societate, degradarea infrastructurii incluiv 
transport, apă, electricitate, inclusiv pentru limitarea mișcărilor forțelor de ordine, 
blocarea acestora, cauzarea mortei unui număr de persoane prin aruncarea umbrei asupra 
forțelor de ordine sau grupurilor excentrice din cadrul statutului în vederea blamării 
acestora), 

                                                             
18 Hybrid Threat, Department of Army, noiembrie 2010 
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6) Insurgențele sprijinite din exterior (mercenarii cetățeni străini sau din țară, formarea 
grupurilor nucleu completate cu autohtonii prestînd servicii contra plată în scopul 
destabilizării situației, creării haosului inclusiv folosind persoanele din regiunea 
Transnistriei și migranții reintorși și antrenați, captarea și crearea centrelor de influență și 
de nesubordonare, promovarea centrelor alternative de putere prin crearea forțelor de 
ordine și puterii, limitarea accesului forțelor guvernamentale, erodarea influenței forțelor 
guvernamentale crearea regiunilor facile pentru operarea rupurilor criminale pentru 
exploatarea oportunităților ilegale și criminale, inclusiv provocarea la crearea 
accidentelor soldate cu moarte unor persoane din civil ce va fi văzut ca inacceptabil în 
societate), 

7) Acțiunile direcționate a unor forțe și grupuri specializate (blocarea sau preluarea 
definitivă a unor edificii publice inclusiv folosind persoanele din regiunea Transnistriei și 
migranții reintorși și antrenați, promovarea centrelor alternative de putere prin crearea 
forțelor de ordine și puterii, limitarea accesului forțelor guvernamentale, erodarea 
influenței forțelor guvernamentale crearea regiunilor facile pentru operarea rupurilor 
criminale pentru exploatarea oportunităților ilegale și criminale inclusiv crearea 
sentimentului de prezența pe teritorii largi ai țării), 

8) Demonstrarea puterii militare excesive în regiune (demonstrarea forțelor militare prin 
încercările și antrenamentele militare în Transnistria, în scopul activizării și acordării 
sprijinului din partea altor grupuri ai populației). 

În scopul realizării strategii este folosit un mix de modalități și un set de actori avînd ca țintă 
geografică unele regiuni sau țara în întregime și ținta de influență unele grupuri ale populației, 
elitele țării sau societatea în întregime.  

În scopurile tactice sunt necesare activități de colectare a informațiilor și inteligenței. Acestea 
activități pot fi desfășurate  prin penetrarea adîncă în serviciile de securitate și de ordine publică 
folosindu-se de vulnerabilitățile existente, inclusiv cumpărarea informațiilor și datelor. Folosirea 
grupurilor criminale pentru identificarea informației necesare sau persoanelor din cadrul 
instituțiilor publice pentru a oferi inormații sau dezactiva activitatea acestora corectă este o altă 
posibilitate.  

În scopurile tactice pot fi utilizate și acțiuni de asasinare sau ucidere a unor persoane și lideri 
importanți sau regionali, inclusiv în scopul de provocare pentru a da vină pe forțele de ordine și a 
provoca mobilizarea opozanților. Activități de sabotaj și neobidiență folosind forța și înarmarea 
sunt deseori folosite pentru a promova structurile paralele.   


