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Studiul reprezintă o analiză a fenomenului de mer-
cenariat prin prisma implicării în activitatea respecti-
vă a cetățenilor Republicii Moldova. În acest sens este 
remarcat că activitatea mercenarilor reprezintă un 
fenomen social-periculos, efectele cărui au o influență 
considerabilă asupra securității naționale, generând 
tendințe de instabilitate inclusiv pe palierul prevenirii 
şi combaterii terorismului şi altor manifestări violente 
ale extremismului.

În cadrul cercetării sunt analizate cauzele principale 
ce determină unii cetățeni ai Republicii Moldova la ac-
ceptarea propunerii de a fi înrolați în rândurile structu-
rilor militarizate neconstituționale pentru participarea 
în teatrele de conflicte militare din estul Ucrainei, dar şi 
în alte zone de conflicte militare de pe mapamond. 

De asemenea, investigația efectuată ne-a permis să 
constatăm că problematica activității mercenarilor mol-
doveni este actuală în prezent şi necesită o atenție a orga-
nelor de aplicare a legii în procesul valorificării riscurilor 
de natură extremistă în adresa securității statului. 
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The study represents an analysis of the mercenary 
phenomenon in terms of involvement in the respective 
activity of the citizens of the Republic of Moldova. 
In this regard, it is noted that the activity of merce-
naries is a social-dangerous phenomenon, the effects 
of which have a considerable influence on national 
security, generating trends of instability including in 
the prevention and combating of terrorism and other 
violent manifestations of extremism.

The research analyzes the main causes that de-
termine some citizens of the Republic of Moldova to 
accept the proposal to be enrolled in unconstitutional 
militarized structures for participation in theatres of 
military conflict in eastern Ukraine, but also in other 
areas of military conflict around the world. 

Also, the investigation allowed us to ascertain that 
the issue of the activity of the Moldovan mercenaries 
is currently actual and requires the attention of law 
enforcement agencies in the process of capitalizing on 
extremist risks to state security. 
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Introducere. Activitatea mercenarilor ca fe-
nomen social-periculos este cunoscut comunității 
internaționale începând cu perioada antică, dez-
voltându-se şi căpătând o formă complexă şi com-
plicată până în perioada contemporană. 

Potrivit cercetătorului G. Alibaeva, odată 
cu începutul epocii moderne, care s-a manifes-
tat, inclusiv, prin formarea statelor naționale, s-a 

Introduction. The activity of mercenaries 
as a social-dangerous phenomenon is known to 
the international community since the ancient 
period, developing and acquiring a complex and 
complicated form until the contemporary period. 

According to the researcher G. Alibaeva, 
with the beginning of the modern era, which ma-
nifested itself, including the formation of nation-
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constituit şi o legătură directă între conceptul 
de suveranitate de stat şi definiția războiului [1]. 
Această conexiune a obținut o formă clasică în 
definiția lui Karl Clausewitz, potrivit căruia „răz-
boiul este o continuare a politicii” [2, p.16]. De 
acum înainte războiul a devenit un monopol al 
statului. Numai statul avea dreptul să declare răz-
boi şi să-l ducă cu o armată regulată. Totodată, în 
calitate de rival al său nu putea fi decât un alt stat 
şi armata acestuia. Acțiunile militare care nu se 
încadrează în această definiție, în consecință, nu 
pot fi clasificate ca război. Pentru desemnarea lor 
au fost utilizate alte definiții, cum ar fi „operațiune 
antiteroristă”, „conflict de intensitate redusă” etc. 
[3] Acest principiu a devenit, de asemenea, fun-
damental pentru dreptul internațional şi a fost 
consemnat în Convenția de la Geneva din 1864 
[4], Convenția de la Haga din 1899 [5], precum 
şi în Convenția de la Haga privind legile şi obice-
iurile de război terestru din 1907 [6].

După al Doilea Război Mondial principiul 
monopolului de stat asupra războiului a fost con-
firmat în multe acte normative internaționale. 
Printre acestea se numără articolul 2 din Carta 
ONU [7], Acordul de la Nürnberg, Tratatul din 
1998 cunoscut sub numele de Statutul Roman al 
Curții Penale Internaționale, care cere jurisdicție 
universală şi distinge forma legală şi „ilegală” de 
război, o serie de decizii ale Curții Internaționale 
de Justiție [8], [9], [10] şi altele.

Apariția companiilor militare private şi 
creşterea importanței acestora în războaiele mo-
derne au introdus necesitatea problematizării aces-
tui fenomen, precum şi încercarea încadrării lui în 
zona definițiilor juridice adoptate anterior [11].

Statistica ultimelor decenii arată o creştere 
considerabilă, în întreaga lume, a numărului de 
persoane angajate ca mercenari în diferite conflic-
te armate. Ca rezultat, urmărim multe fapte ilegale 
comise de aceştia pe diferite continente, în special 
în America Centrală, ţările din Orientul Mijlociu, 
Iraq, Afganistan, continentul african, fosta Iugos-
lavie, regiunea nord-caucaziană, Ucraina ş.a. 

Investigarea acestui fenomen de către cer-
cetătorii G. Alibaeva [1, p. 249-250], K. Kudelko 
[3], Z. Ebzeeva [12, p. 22], care abordează aceas-
tă problematică din perspectiva unei activităţi cri-
minale desfăşurate de cetăţeni străini, evidențiază 

states, there was a direct link between the concept 
of state sovereignty and the definition of war [1]. 
This connection took on a classic form in Karl 
Clausewitz’s definition that “war is a continuation 
of politics” [2, p.16]. From now on, the war beca-
me a state monopoly. Only the state had the right 
to declare war and lead it with a regular army. At 
the same time, its rival could only be another state 
and its army. Military actions that do not fall wi-
thin this definition cannot therefore be classified 
as war. Other definitions have been used to des-
ignate them, such as “anti-terrorist operation”, 
“low-intensity conflict”, etc. [3] This principle 
has also become fundamental to international law 
and has been enshrined in the Geneva Conventi-
on of 1864 [4], the Hague Convention of 1899 
[5], as well as in Hague Convention of 1907 on 
the Laws and Habits of Land Warfare [6].

After the Second World War the principle 
of the state monopoly on war was confirmed in 
many international normative acts. These include 
Article 2 of the UN Charter [7], the Nurnberg 
Agreement, the Treaty of 1998 known as the Ro-
man Statute of the International Criminal Court, 
which requires universal jurisdiction and distin-
guishes between the legal and “illegal” form of 
war, a number of decisions of the International 
Court of Justice [8], [9], [10] and others.

The appearance of private military com-
panies and their growing importance in modern 
wars have introduced the need to problematize 
this phenomenon, as well as to make an attempt 
to place it in the area of previously adopted legal 
definitions [11].

Statistics from recent decades show a con-
siderable increase in the number of people em-
ployed as mercenaries in various armed conflicts 
worldwide. As a result we are pursuing many ille-
gal acts committed by them on various continents, 
especially in Central America, the countries of the 
Middle East, Iraq, Afghanistan, the African conti-
nent, the former Yugoslavia, the North Caucasus 
region, Ukraine, etc. 

Investigation of this phenomenon by re-
searches G. Alibaeva [1, p.249-250], K. Kudelco 
[3], Z. Ebzeeva [12, p.22], who approach this 
issue from the perspective of a criminal activity 
carried out by foreign citizens, highlights the in-
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influenţa acestui fenomen infracţional asupra mai 
multor domenii de funcționare a comunităților 
umane atât în plan național, cât şi cel internațional 
(politic, economic, social etc.). 

În acest context, la 22 decembrie 2003, 
Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Uni-
te (ONU), asigurând continuitatea implementării 
prevederilor Convenţiei internaţionale împotriva 
recrutării, folosirii, finanţării şi instruirii mercenari-
lor, a adoptat Rezoluţia nr. 58/1621, prin care soli-
cită statelor să desfăşoare investigaţii privind even-
tuala implicare a mercenarilor în toate cazurile de 
comitere a infracţiunilor şi tragerea la răspundere 
a persoanelor, vinovăţia cărora a fost demonstrată, 
precum şi să examineze procedura extrădării aces-
tora la solicitare, în conformitate cu prevederile 
legislaţiei naţionale şi acordurile bilaterale sau mul-
tilaterale aplicabile în astfel de cazuri [13].

Legislația penală națională a Republicii Mol-
dova defineşte mercenarul ca o persoană care acti-
vează pe teritoriul unui stat implicat într-un conflict 
armat, în acţiuni militare sau în alte acţiuni violente 
orientate spre răsturnarea sau subminarea orânduirii 
constituţionale a acestuia ori violarea integrităţii lui 
teritoriale în scopul primirii unei recompense materi-
ale, nefiind cetăţean al acestui stat, neavând domiciliu 
permanent pe teritoriul acestuia şi nefiind împuterni-
cită cu executarea unor obligaţii oficiale [14]. 

Totodată, noțiunea de „activitatea mer-
cenarilor” se aplică în legislația națională făcând 
referință la: 

− participarea mercenarului într-un con-
flict armat, la acţiuni militare sau la alte acţiuni vi-
olente orientate spre răsturnarea sau subminarea 
orânduirii constituţionale ori violarea integrităţii 
teritoriale a statului;

− angajarea, instruirea, finanţarea sau altă 
asigurare a mercenarilor, precum şi folosirea lor 
într-un conflict armat, în acţiuni militare sau în 
alte acţiuni violente orientate spre răsturnarea 
sau subminarea orânduirii constituţionale ori vio-
larea integrităţii teritoriale a statului [15].

După cum a fost menționat, problemati-
ca privind activitatea mercenarilor a început să 
fie abordată cu o frecvenţă sporită în ultimii ani. 
Acest fapt rezultă din intensificarea în anumite 
regiuni, îndeosebi în Orientul Mijlociu şi în spa-
ţiul ex-sovietic, a acţiunilor cu caracter extremist, 

fluence of this criminal phenomenon on several 
areas of functioning of human communities both 
nationally and internationally (political, economic, 
social, etc.). 

In this context, on December 22, 2003, 
the United Nations (NU) General Assembly, 
ensuring the continuity of the implementation 
of the provisions of the International Conventi-
on against the Recruitment, Use, Financing and 
Training of Mercenaries, adopted Resolution no.    
58/1621, by which requests from States to inves-
tigate the possible involvement of mercenaries 
in all cases of criminal offenses and to prosecute 
persons, the guilt of which has been established, 
and to examine the procedure for their extraditi-
on upon request, in accordance with national law 
and bilateral or multilateral agreements applica-
ble in such cases [13].

The national criminal legislation of the Re-
public of Moldova defines the mercenary as a 
person who acts on the territory of a state involved 
in an armed conflict, military action or other violent 
actions aimed at overturning or undermining its con-
stitutional order or violating its territorial integrity 
in order to receive a material reward, not being a ci-
tizen of that state, not having permanent domicile on 
its territory and not being empowered with the exe-
cution of official obligations [14]. 

At the same time, the notion of “mercenary 
activity” is used in national law by applying to: 

− participation of the mercenary in an ar-
med conflict, in military actions or in other vi-
olent actions aimed at overthrowing or under-
mining the constitutional order or violating the 
territorial integrity of the state;

− hiring, training, financing or other insu-
rance of mercenaries, as well as their use in an 
armed conflict, military action or other violent 
actions aimed at overthrowing or undermining 
the constitutional order or violating the territorial 
integrity of the state [15].

As mentioned, the issue of mercenary ac-
tivity has begun to be addressed more frequently 
during the recent years. This results from the in-
tensification in certain regions, especially in the 
Middle East and in the ex-Soviet space, of actions 
of an extremist, terrorist or separatist nature, with 
the use of mercenaries.
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terorist sau separatist, cu utilizarea mercenarilor.
Interesul pentru mercenariat se datorează 

suprasolicitării acestei practici dintr-o perspecti-
vă criminală, fiind utilizată foarte activ pentru a 
lupta împotriva guvernelor legitime. 

Referindu-ne la tangențele activității mer-
cenarilor cu realitățile Republicii Moldova, obser-
văm că pentru statul nostru amploarea semnifica-
tivă şi dezvoltarea rapidă a fenomenului dat din 
ultimii ani este generată în special de conflictul 
militar din zonele Donețk şi Luhansk ale regiunii 
Donbas, Ucraina. 

Astfel, evenimentele care au loc în zonele 
menționate în ultimii ani provoacă cetățenii mol-
doveni cu viziuni distorsionate despre situația so-
cio-politică în statul vecin să ia decizia de înrolare 
ca militanți în formațiunile militare ilegale din 
Donbas. 

Analizând sentințele de condamnare plasa-
te pe Portalul Național al Instanțelor de Judecată 
al Ministerului Justiției [16], constatăm că pentru 
moment în statul nostru pentru activități de mer-
cenariat au fost traşi la răspundere penală peste 
20 de cetățeni ai Republicii Moldova.

Un alt factor care provoacă persoanele la 
implicarea în conflictul armat în calitate de mer-
cenari este instabilitatea platformei sociale de an-
gajare în câmpul muncii a cetățenilor Republicii 
Moldova pe teritoriul național. Această activitate 
este percepută de viitorii mercenari ca o sursă de 
câştig al unor sume de bani mult mai atrăgătoare, 
în comparație cu salariile legal obținute la munca 
în statul de origine, iar faptul că o astfel de activi-
tate este ilegală conform legislației atât a Republi-
cii Moldova, cât şi a Ucrainei este ignorat.

Studierea problemei în cauză denotă că în 
mediul cetățenilor moldoveni există un grad de 
predispoziţie pentru înrolarea în activitatea de 
mercenariat, ca motiv servind atât factori de natură 
economică şi politică, cât şi cei de natură socială.

În acest context nu putem omite şi proble-
matica diferendului transnistrean, unde pe lângă 
structurile militare neconstituționale ale „ministe-
relor de forță ale r.m.n.”, activează şi aşa-numitul 
„Regiment Grăniceresc de Rezervă Independent 
de Cazaci” cu efectivul de circa 1000-1500 de 
combatanți [17], membrii căruia pot efectua acti-
vitate subversivă împotriva securității naționale a 

The interest in mercenaries is due to the 
overuse of this practice from a criminal perspecti-
ve, being used very actively to fight against legiti-
mate governments. 

Referring to the tangents of the activity of 
mercenaries with the realities of the Republic of 
Moldova, we note that for our state the significant 
scale and rapid development of the phenomenon 
in recent years is generated mainly by the military 
conflict in Donetsk and Luhansk areas of Donbas 
region, Ukraine. 

Thus, the events taking place in the areas 
mentioned in recent years provoke Moldovan ci-
tizens with distorted views about the socio-politi-
cal situation in the neighboring state, to make the 
decision to enlist as militants in the illegal military 
formations in Donbas. 

Analyzing the convictions placed on the 
National Portal of Courts of the Ministry of Jus-
tice [16], we ascertain that at present more than 
20 citizens of the Republic of Moldova have been 
prosecuted for mercenary activities in our state.

Another factor that causes people to get in-
volved in the armed conflict is the instability of 
the social platform for employment of the citizens 
of the Republic of Moldova on the national terri-
tory. This activity is perceived by future mercena-
ries as a source of earning much more attractive 
sums of money, compared to the salaries legally 
obtained at work in the state of origin, and the 
fact that such activity is illegal under the legisla-
tion of both the Republic of Moldova, as well as 
Ukraine is ignored.

The study of the problem in question shows 
that in the environment of Moldovan citizens 
there is a degree of predisposition for enrollment 
in the mercenary activity, as a reason serving both 
economic and political factors and those of a so-
cial nature.

In this context, we cannot omit the issue 
of the Transnistrian dispute, where in addition 
to the unconstitutional military structures of the 
“MNR force ministries”, the so-called “Indepen-
dent Cossack Border Reserve Regiment” with 
about 1000-1500 fighters also operates [17], 
whose members may carry out subversive activity 
against the national security of the Republic of 
Moldova. 
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Republicii Moldova. 
Actualmente, de către organele de ocrotire a 

normelor de drept din Republica Moldova au fost 
identificați şi documentați mai mulți cetățeni mol-
doveni, implicați nemijlocit sau tangențial în acti-
vitatea de mercenariat în teatrele de operațiuni mi-
litare din Ucraina şi Republica Arabă Siriană [18]. 

Odată cu escaladarea conflictului militar 
din Ucraina şi tendințele de alimentare a grupuri-
lor militante separatiste din regiunea estică cu noi 
insurgenți, au fost constatate cazuri de mercenariat 
cu implicarea cetățenilor Republicii Moldova [19].

Tendințele de dezvoltare a acestui feno-
men arată creşterea potențialului pericol pentru 
securitatea națională a Republicii Moldova la re-
venirea acestora pe teritoriul național [20].

Concomitent, în asemenea cazuri nu pu-
tem exclude o posibilă dezvoltare a ideologiei ex-
tremist-teroriste la mercenarii reîntorşi în statul 
de origine, conturate sub influența fenomenului 
activității de mercenariat. 

În acelaşi context, putem estima că foştii 
mercenari ar putea fi mai uşor predispuşi să acti-
veze în componența grupărilor infracționale, unde 
pot aplica cu iscusință deprinderile căpătate în tea-
trele de operațiuni din zonele de conflict armat.

Mai mult, aceste persoane prezintă interes 
şi pentru mişcările politizate coordonate de struc-
turile subversive din străinătate, care eventual îi 
pot utiliza în timpul unor măsuri cu caracter po-
litic, în timpul protestelor în calitate de grupuri 
de şoc (formarea grupurilor diversionist-teroriste). 
În astfel de situații se urmăreşte implicarea aces-
tor persoane în procedee de „război hibrid”, care 
include elemente netradiționale de desfăşurare a 
activității de război.

În acest context, o problemă semnificativă 
constituie transnaționalizarea grupărilor teroris-
te, care deseori utilizează serviciile mercenarilor 
din alte țări, reprezentanți ai diverselor grupuri 
etnice, pentru implicarea acestora în diferite 
activități teroriste.

Referindu-ne la elemente de risc cu tentă 
teroristă pe care le prezintă persoanele reîntoarse 
din zonele de luptă (a.n. „returnees”), putem scoa-
te în evidență următoarele. 

Mercenarii care au participat în activități 
de luptă, au depăşit bariera psihologică privind 

Currently, the Moldovan law enforcement 
bodies have identified and documented several 
Moldovan citizens, directly or tangentially in-
volved in the mercenary activity in the theatres 
of military operations in Ukraine and the Syrian 
Arab Republic [18]. 

With the escalation of the military conflict 
in Ukraine and the tendencies to complete the se-
paratist militant groups in the eastern region with 
new insurgents, cases of mercenary were found 
with the involvement of the citizens of the Repu-
blic of Moldova [19].

The development tendencies of this pheno-
menon show the increase of the potential danger 
for the national security of the Republic of Mol-
dova during their return on the national territory 
[20].

At the same time, in such cases we cannot 
exclude a possible development of the extremist-
terrorist ideology in the mercenaries returned to 
the state of origin, outlined under the influence of 
the phenomenon of mercenary activity. 

In the same context, we can estimate that 
former mercenaries could be more easily predis-
posed to work in criminal groups, where they can 
efficiently apply the skills acquired in the theatres 
of operations in areas of armed conflict.

Moreover, these people are also interes-
ted in the politicized movements coordinated by 
subversive structures abroad, which may eventu-
ally use them during political measures, during 
protests as shock groups (formation of diversio-
nary-terrorist groups). In such situations, the in-
volvement of these persons in “hybrid warfare” 
procedures is pursued, which includes non-tradi-
tional elements of conducting war activity.

In this context, a significant problem is the 
trans-nationalization of terrorist groups, whi-
ch often use the services of mercenaries from 
other countries, representatives of various ethnic 
groups, to involve them in different terrorist ac-
tivities.

Referring to terrorist elements of risk 
presented by returnees, we can highlight the 
following. 

Mercenaries who have participated in 
combat activities, have overcome the psychologi-
cal barrier to the deprivation of life of others and 
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privarea de viață a altor persoane şi o pot aplica la 
comandă contra unor remunerări financiare, fără 
a avea remuşcări sau regrete pentru fapta comisă. 
Aceşti indivizi au trăit schimbări psihice care le-au 
modificat viziunile privind existența în societate. 
Totodată, ei au obținut capacități de mânuire a 
armelor de foc în condiții reale de luptă, deve-
nind astfel subiecți de interes pentru recrutorii de 
mercenari sau grupări criminale. Propuneri de a 
se alătura unor structuri criminale sau militarizate 
devin atractive şi din cauza unor dificultăți de a 
se regăsi în viața cotidiană paşnică după reveni-
rea din teatrele de luptă. În acelaşi context, din 
cauza modificării viziunilor social-politice, ei sunt 
predispuşi psihologic să promoveze ideologia 
destructivă separatistă sau extremist-teroristă.

Încă un factor pe care îl determinăm impor-
tant este că pentru recrutorii organizațiilor teroriste 
internaționale mercenarii prezintă interes primor-
dial ca luptători deja formați şi instruiți. Ei pot fi 
radicalizați şi transportați în teatrele de operațiuni 
din Orientul Mijlociu sau alte țări expuse riscurilor 
de natură teroristă de pe mapamond, ori, în caz de 
necesitate, pot fi implicați în comiterea actelor te-
roriste pe teritoriul Republicii Moldova.

Concluzii. Activitatea desfăşurată şi 
experiență de luptător profesionist acumulată 
de un mercenar, reprezintă un risc sporit de se-
curitate națională la revenirea acestuia în țară de 
origine. Acest fapt generează inclusiv agravarea 
situației criminogene atât în Republica Moldova, 
cât şi în regiune.

Astfel, predispunerea foştilor mercenari că-
tre activitatea criminală sau pentru căutarea altor 
focare de conflicte militare unde şi-ar putea aplica 
abilitățile obținute în teatrele de operațiuni mi-
litare, la fel, creează riscuri pentru securitatea de 
stat. 

În altă ordine de idei, luând în considerare 
tendințele de aplicare ale aşa-numitor „metode 
ale războiului hibrid”, se atestă dezvoltarea mer-
cenariatului ca un fenomen criminal cu elemente 
extremist-teroriste, depăşind limitele încadră-
rii juridice ale infracțiunii în cauză. Reieşind din 
aceste aspecte, putem constata că în unele situații 
cu participarea mercenarilor, acțiunile acestora  
pot fi calificate juridic ca infracțiuni cu caracter 
extremist-terorist.

can apply it according to the order against finan-
cial remuneration, without remorse or regrets for 
the deed committed. These individuals experien-
ced psychic modifications that changed their visi-
ons of existence in the society. At the same time, 
they have acquired the ability to handle firearms 
in real fighting conditions, thus becoming sub-
jects of interest for recruiters of mercenaries or 
criminal groups. Proposals to join criminal or mi-
litarized structures also become attractive due to 
difficulties in finding themselves in peaceful dai-
ly life after returning from battle theatres. In the 
same context, due to the change in socio-political 
views, they are psychologically supposed to pro-
mote destructive separatist or extremist-terrorist 
ideology.

Another important factor is that mercena-
ries are of primary interest to recruiters of inter-
national terrorist organizations as already trained 
and formed fighters. They may be radicalized and 
transported to the theatres of operations in the 
Middle East or other countries exposed to terro-
rist risks around the world, or, if necessary, may 
be involved in committing terrorist acts on the 
territory of the Republic of Moldova.

Conclusions. The activity carried out and 
the experience of a professional fighter accumu-
lated by a mercenary represents an increased risk 
for national security upon his return to the coun-
try of origin. This fact also generates the aggra-
vation of the criminogenic situation both in the 
Republic of Moldova and in the region.

Thus, the predisposition of former merce-
naries to criminal activity or to look for the hot-
beds of military conflict where they could apply 
their skills obtained in the theatres of military 
operations, also creates risks for state security. 

In other words, taking into account the 
application trends of the so-called “hybrid war-
fare methods”, the development of mercenarism 
is attested as a criminal phenomenon with extre-
mist-terrorist elements, exceeding the limits of 
the legal classification of the crime in question. 
Based on these aspects, we can see that in some 
situations with the participation of mercenaries, 
their actions can be legally qualified as extremist-
terrorist crimes.

Currently, mercenaries are one of the cate-
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Actualmente, mercenarii constituie una din 
categoriile participanților în formațiunile arma-
te ilegale cu caracteristici criminologice proprii, 
exprimate atât prin specificul intern de dezvolta-
re a unui stat (pe teritoriul cărui ori se desfăşoară 
conflictul militar, ori se reîntorc mercenarii din zo-
nele de conflict), cât şi de factorii transnaționali, 
condiționate de propaganda activă a grupărilor 
naționalist-extremiste sau teroriste privind alătu-
rarea noilor ideologii, confesiuni, aspirații politice 
sau curente religioase radicale.

În condițiile expuse există riscuri reale de 
„recalificare” a fostului mercenar în actualul tero-
rist cu viziuni distructive şi tendințe de a câştiga 
venituri din participarea la activități teroriste. 

gories of participants in illegal armed formations 
with their own criminological characteristics, ex-
pressed both by the specific internal development 
of a state (on whose territory either the military con-
flict takes place or the mercenaries from the conflict 
zones return), as well as by transnational factors, 
conditioned by the active propaganda of nationa-
list-extremist or terrorist groups regarding the joi-
ning of new ideologies, denominations, political 
aspirations or radical religious currents.

Under the conditions set out, there are 
real risks of “retraining” the former mercenary in 
the current terrorist with destructive visions and 
tendencies to earn income from participation in 
terrorist activities. 
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