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Summary. In the context of enhanced external 
challenges and chronic manifestation of social crisis 
that has occured in Moldova since the declaration 
of  the state independence, a topical interes is  paid 
to  garantee the  national security in the military fi eld. 
The author points out the idea that nowadays it is hi-
ghly important to join together the state and socie-
ty’s  endeavors  in order to bring the military body  to 
such a level when it will be possible to provide an 
effi cient defense of country’s national interests.
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Rezumat. În contextul intensifi cării unor provo-
cări externe şi a manifestării cronice a crizei sociale, 
ce se constată în Republica Moldova de la procla-
marea independenţei de stat, o actualitate deosebi-
tă o are problema asigurării securităţii naţionale în 
domeniul militar. Autorul studiului punctează ideea 
că în prezent devine extrem de semnifi cativă concen-
trarea eforturilor statului şi ale societăţii în vederea 
aducerii organismului militar la un astfel de nivel, la 
care devine posibilă capacitatea de apărare efectivă a 
intereselor naţionale ale țării noastre.

Cuvinte-cheie: securitate militară, securitate na-
țională, structuri militare, forțele militare, instituții de 
securitate.

Începutul noului mileniu se derulează sub 
semnul unor schimbări radicale în toate domeniile 
de activitate umană, pe fundalul acutizării şi 
agravării problemelor globale. Au sporit ritmurile 
migraţiei ilegale, s-au proliferat armele de distruge-
re în masă, comerţul cu stupefi ante, terorismul in-
ternaţional, pirateria etc. Realităţile primelor dece-
nii ale mileniului III confi rmă tendinţa instabilităţii 
și imprevizibilului mai cu seamă în domeniul con-
solidării securităţii la toate nivelele: global, regional 
şi naţional.

În condiţiile creşterii provocărilor externe şi 
ale crizei sociale cronice din societatea moldove-
nească de la proclamarea independenţei de stat în-
coace, devine deosebit de actuală asigurarea secu-

rităţii naţionale a statului într-un domeniu atât de 
specifi c cum este cel militar. Problema securităţii 
militare a Republicii Moldova este refl ectată, în 
ultimul timp, nu numai în lucrări ştiinţifi ce şi ela-
borări teoretice ale autorilor autohtoni şi ale celor 
străini. Necesitatea soluţionării ei are un context 
pregnant practic şi politic, o importanţă metodolo-
gică pentru formularea diverselor doctrine şi con-
cepţii în activitatea de stat şi a mişcărilor şi organi-
zaţiilor social-politice.

Totodată, este necesar să constatăm că actualita-
tea problemei dezbătute este determinată, în primul 
rând, de factori de natură obiectivă. Potrivit lui Iu. 
Pîntea, „analiza situaţiei politico-militare la nivel 
global şi regional confi rmă că pericolele de bază la 
adresa intereselor naţionale ale Republicii Moldo-
va în domeniul militar se menţin în continuare. Ele 
devin dinamice, unele poartă un caracter asimetric, 
iar o altă parte interferează cu alte pericole, care nu 
sunt propriu-zis militare” [1]. Acest lucru demon-
strează creşterea rolului organismului militar în 
procesul de realizare a obiectivelor de politică ex-
ternă a statului, obligaţia lui de a apăra societatea 
de agresiunea externă prin orice mijloace, inclusiv 
prin cele militare. În plus, organismul militar rămâ-
ne în continuare garantul stabilităţii orânduirii de 
stat şi a securităţii sociale în faţa atentatelor din par-
tea grupărilor extremiste şi separatiste. În aşa mod, 
problema asigurării securităţii militare a Republicii 
Moldova este actuală nu doar în sine, ci şi în core-
lare cu determinarea locului şi rolului ei în cadrul 
organismului militar.

Analiza politico-juridică a chestiunii în cauză 
presupune soluţionarea unei serii de aspecte inter-
dependente: determinarea locului organismului mi-
litar în cadrul sistemului de securitate militară şi a 
securităţii naţionale. Punctul de pornire în cerceta-
rea acestor aspecte îl constituie analiza şi precizarea 
noţiunilor de bază ale domeniului.

În cercetările moderne în domeniul argumentării 
esenţei noţiunii de securitate se atestă diferite abor-
dări. De cele mai multe ori, securitatea este inter-
pretată drept starea de apărare a societăţii şi a păr-
ţilor ei componente de pericolele de natură internă 
şi externă. Totodată, securitatea este o calitate, un 
atribut al sistemului social. Cu referire la viaţa so-
cială, noţiunea de securitate se afl ă în conexiune cu 
alte categorii, cum ar fi  cele de „interese”, „pericol”, 
„apărare” ș. a. Unii autori defi nesc securitatea drept 
un sistem de garanţii ale intereselor vitale ale statu-
lui, societăţii şi personalităţii atât în interiorul, cât şi 
în exteriorul ţării. Securitatea se manifestă la diferi-
te nivele: cel al comunităţii internaţionale, regional, 
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statal, de grup, social şi individual [2; 3, p. 132-140; 
4, p.4-13; 5].

Esenţial este faptul că defi niţia securităţii, din 
punctul de vedere al genezei sale, se atribuie ca-
tegoriilor social-istorice, iar conştientizarea ei s-a 
produs pe parcursul întregii evoluţii a umanităţii. 
Problema asigurării securităţii este legată inclusiv 
de geneza şi evoluţia statului, respectiv, a instituţii-
lor sale care asigură dezvoltarea stabilă şi lipsită de 
pericole a societăţii şi a fi ecărui membru al ei.

În opinia cercetătorului american A. Wolfers, 
„în plan obiectiv, securitatea presupune lipsa de 
pericole la adresa valorilor consacrate, tradiţionale, 
iar în plan subiectiv – lipsa temerii că acestor valori 
le-ar putea fi  provocate anumite daune” [6], – altfel 
spus, persoana trebuie să aibă încredere că valorile 
respective nu sunt supuse demolării. Din acest con-
siderent, securitatea constituie o valoare, în paralel 
cu celelalte valori ale statului şi societăţii. O atare 
interpretare a securităţii este considerată clasică. 
Concomitent, securitatea este instrumentală faţă de 
alte valori de bază, cum ar fi  „bunăstarea”, „dez-
voltarea durabilă” etc., dat fi ind că serveşte drept 
mijloc pentru menţinerea acestora.

Dicţionarele explicative interpretează „securita-
tea” drept o stare de siguranță, de lipsă de primej-
die; protecție, apărare [7]. Există factori şi condiţii 
care pot prezenta pericol pentru existenţa, bunăoară, 
a individului, familiei, grupului social, societăţii în 
general. 

Din punct de vedere etimologic, noțiunea de 
„securitate” provine din latinescul securitas, în-
semnând „fără grijă, serenitate, liniște sufl etească”. 
Etimologia noțiunii își are rădăcinile în Imperiul 
Roman, în perioada domniei împăratului Hostilian 
(250 d. Hr.). Zeița care asigura protecția și bunăsta-
rea imperiului se numea Securitas, înțeleasă ca „li-
bertate în fața amenințării” [8].

În prezent, majoritatea cercetătorilor consideră 
că securitatea constituie garantarea tuturor 
cetăţenilor statului respectiv a condiţiilor favorabile 
de realizare a potenţialului lor, apărarea vieţii, 
libertăţii, proprietăţii față de acţiunile agresive 
din partea oricărei alte persoane, a societăţii sau a 
statului. Motiv pentru care securitatea reprezintă 
una din necesităţile fundamentale ale persoanei/
individului, de rând cu necesităţile sale fi ziologice. 
Asigurarea securităţii poate fi  examinată şi 
interpretată ca funcţie a sistemului social, a cărei 
efi ciență este determinată de starea sistemului în 
cauză. În acest caz, necesitatea asigurării securităţii 
infl uenţează asupra obiectivului sistemului social. 
În particular, scopul principal al creării statului 

rezidă în asigurarea securităţii cetăţeanului şi a 
societăţii [9].

În aşa mod, securitatea este un fenomen 
social-politic destul de complicat. Ea întruneşte în 
sine experienţa activităţii umane, particularităţile 
culturale, tradiţiile istorice ale comunităţii respec-
tive şi, în defi nitiv, preferinţele fi ecărui individ, ale 
grupului social, ale statului şi ale umanităţii. În rân-
dul trăsăturilor principale ale securităţii se evidenţi-
ază cele care o caracterizează precum urmează:

- starea personalităţii, a societăţii şi statului, 
în care există o anumită protecţie în faţa diverselor 
ameninţări şi pericole;

- condiţia fundamentală a existenţei şi activi-
tăţii individului, societăţii şi statului;

- capacitatea unui obiect de a-şi păstra trăsă-
turile esenţiale şi caracteristice, în condiţiile acţiuni-
lor distructive asupra sa;

- sistemul unor elemente componente, care 
funcţionează şi se menţine în baza autoreglării, in-
tegrităţii şi caracterului constant al său [10].

La începutul secolului trecut a fost introdusă în 
circuit noţiunea de „securitate naţională”, în calitate 
de derivat al „securităţii” [11, p. 10]. Ideile de bază 
ale înţelegerii actuale a conceptului de „securitate” 
au fost, pentru prima dată, expuse în Legea „Cu pri-
vire la securitatea naţională”, adoptată de Congresul 
SUA în 1947. În perioada postbelică şi în anii ce 
au urmat, problema „securităţii naţionale” a devenit 
un domeniu academic autonom, în cadrul „cerce-
tărilor strategice” şi al teoriei generale a relaţiilor 
internaţionale. Noţiunea de „securitate naţională” 
a devenit un atribut indispensabil al concepţiilor 
politico-militare, al elaborărilor analitice şi pro-
gnostice cu caracter global şi de perspectivă. Însă, 
aşa cum menţionează V. Juc, în pofi da perspectivei 
istorice considerabile, în prezent nu există o defi -
niţie clară şi unanim acceptată a noţiunii de „se-
curitate naţională”. În literatura ştiinţifi că, precum 
şi în actele normativ-juridice ale diferitelor ţări, se 
întâlnesc multiple tratări ale problemei şi defi nirii 
securităţii [12, p. 14-32].

Analiza diverselor abordări ale noţiunii de 
„securitate naţională” – altfel spus, a formelor ei 
de expresie prin alte categorii ştiinţifi ce ale disci-
plinelor social-politice şi fi losofi ce – arată că, în 
ultimul timp, o largă răspândire au obţinut două 
curente, generate, în principal, de şcolile occiden-
tale. Conform primei abordări (S. Brown, B. Brody, 
W. Lippman, N. Caplan, H. Morgenthau, S. Hoff-
man ș.a.), „securitatea naţională” şi categoriile ei 
derivate sunt studiate prin prisma intereselor naţio-
nale. Reprezentanţii celei de-a doua şcoli de gândire 
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(A. Wolfers, C. Norr, F. Treger, D. Cauffman şi alţii) 
pun securitatea naţională în legătură şi în raport cu 
sistemul valorilor de bază ale societăţii [3, p. 132-
140]. În ambele cazuri însă, apare problema-cheie – 
determinarea multitudinii de interese naţionale sau 
a multitudinii de valori naţionale ale societăţii.

În perioada sovietică noţiunea de „securitate 
naţională” a fost utilizată ca sinonim al „securităţii 
de stat” (ultima fi ind interpretată şi ca securitate 
politică) şi al „securităţii internaţionale” (noţiunea 
respectivă cuprindea securitatea externă şi cea 
militară). Acest lucru s-a manifestat în suprapunerea 
noţiunii de „interes naţional” pe aceea de „interes 
de stat”. S-a considerat că principalele elemente 
componente ale „securităţii naţionale” le constituie 
securitatea militară şi cea politică [12].

După proclamarea independenţei Republicii 
Moldova s-au creat condiţiile de trecere la standar-
dele internaţionale în interpretarea chestiunilor de 
securitate naţională. Având în vedere că în gândirea 
fi losofi că şi politică occidentală problemele teore-
tice ale securităţii naţionale erau puse sufi cient de 
bine, aceste elaborări au stat la baza investigaţiilor 
teoretice ale specialiştilor autohtoni. A fost conşti-
entizat inclusiv faptul că abordările conceptuale şi 
teoretice occidentale erau întemeiate pe tradiţiile 
seculare ale acestor societăţi în privinţa economi-
ei libere de piaţă, a individualismului, democraţiei 
avansate şi naţiunilor mature. Toate aceste elemente 
constituiau baza concepţiilor occidentale cu privire 
la securitatea naţională şi nu întotdeauna corespun-
deau realităţilor specifi ce locale. În plus, aşa cum 
menţionează V. Beniuc, în Republica Moldova se 
menţine în mare măsură tradiţia de a se apela la 
schemele sovietice şi ruseşti cu privire la securita-
tea naţională şi modalităţile de asigurare a acesteia 
[13, p. 12-15].

Piatra de temelie a edifi ciului securităţii naţio-
nale a Republicii Moldova independente a devenit 
Declaraţia „Cu privire la Suveranitate RSS Moldo-
va”, adoptată de Sovietul Suprem la 23 iunie 1990. 
În acest document politico-juridic, pentru prima 
dată în istoria contemporană a Republicii Moldova 
a fost utilizată noţiunea de „securitate”. Articolul 12 
stipulează că „Republica Sovietică Socialistă Mol-
dova ca un subiect egal al relaţiilor internaţionale 
se declară o zonă demilitarizată, activ promovează 
consolidarea păcii şi securităţii, este implicată direct 
în procesul de cooperare şi securitate, precum şi în 
structurile europene” [14].

Următorul pas pe calea evoluţiei securităţii naţi-
onale a Republicii Moldova a fost adoptarea Decla-
rației de independență [15]. Deși în acest document 

nu fi gurează noţiunea de „securitate”, se menționa 
intenția Republicii Moldova de a adera la „Actul 
Final de la Helsinki și la Carta de la Paris pentru 
o nouă Europă, solicitând, totodată, să fi e admisă 
cu drepturi egale la Conferinţa pentru Securitate şi 
Cooperare în Europa și la mecanismele sale” [15]. 

Odată cu dispariția URSS, Republica Moldova 
a încetat a mai face parte din sistemul de securitate 
sovietic. La începutul anilor ʼ90, Republica Mol-
dova a refuzat aderarea la structurile de apărare ale 
CSI, conducerea de la Chişinău depunând eforturi 
pentru a promova propriile politici de securitate, ba-
zate pe principiul neutralităţii permanente. În con-
diţiile în care raioanele de est se afl au sub ocupaţia 
fostei Armate a 14-a, prin conceptul de neutralitate 
se urmărea (şi în prezent) asigurarea unor condiţii 
optime de apărare a independenţei, suveranităţii 
şi securităţii naţionale la cele 4 nivele: individual 
(cetăţeni), colectiv (asociaţii de interese), naţional 
(stat) şi internaţional (în mediul extern). Acesta pre-
supunea o ajustare continuă a sistemului naţional de 
securitate la mediul extern şi intern pentru a face 
faţă noilor provocări şi probleme de securitate în 
toate domeniile: politic, militar, economic, ecolo-
gic şi societal. În acest scop a fost elaborat cadrul 
normativ cu privire la securitatea şi apărarea ţării. 
„Neutralitatea permanentă” este invocată în toate 
documentele, studiile, actele normative privind ana-
liza funcţionalităţii securităţii (militare, în special) 
naţionale a Republicii Moldova.

În termeni generali, „prin neutralitate se înţelege 
acel statut deseori proclamat în istorie de evitare a 
implicării în războaiele cu alte state” [16]. Neimpli-
carea în purtarea războaielor a fost diferit interpreta-
tă de statele neutre şi de statele interesate să devină 
ele înseşi neutre. Recunoaşterea statutului de neutra-
litate al oricărui stat a fost iniţiată nu de ţara în cauză, 
ci de un grup de ţări afl ate în confl ict. Elveţia este 
primul exemplu practic al politicii de neutralitate. 
Neutralitatea a căpătat recunoaşterea legală pentru 
prima dată în Pactul de la Paris din 20 noiembrie 
1815, în care marile puteri europene au recunoscut 
Elveţiei neutralitatea permanentă şi i-au garantat in-
tegritatea teritorială. De atunci au fost recunoscute 
două tipuri de neutralitate: neutralitatea temporară 
pe timp de război (pentru perioada de desfăşurare a 
unui confl ict armat) şi neutralitatea permanentă [17].

În timpul războiului rece, sistemul ONU nu a 
fost capabil să prevină războaiele, SUA şi URSS 
fi ind implicate într-o luptă pentru extinderea 
infl uenţelor la nivel global. În perioada dată, 
datorită tensiunilor geopolitice dintre Est şi Vest, 
multe state europene au decis să adopte o poziţie 
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de neutralitate: Austria, Finlanda şi Suedia. În 
perioada de după războiul rece, situaţia s-a schimbat 
radical. Au fost constituite noi organizaţii în care 
cooperează foşti inamici din NATO şi Tratatul de 
la Varşovia. În anii ’90 statele neutre din Europa 
au început să se implice în sistemul permanent 
de dezvoltare a cooperării politico-militare şi de 
securitate a Uniunii Europene şi să sprijine acţiunile 
NATO în cadrul Parteneriatelor pentru Pace (PpP), 
inclusiv acţiunile umanitare, de salvare, de menţi-
nere a păcii şi acţiunile forţelor combatante în ma-
nagementul crizelor, în principal, cele de impunere 
a păcii (pacifi care).

Pornind de la evoluţiile moderne ale fenomenu-
lui politic numit neutralitate, prezentate mai sus, se 
poate argumenta că astăzi esenţa acestui statut este 
subînţeleasă ca cea de „nealiniere”, mai precis, de 
neparticipare la alianţe militare. În concluzie, sensul 
clasic al neutralităţii se pierde când discutăm despre 
situaţia reală din zilele noastre. Parţial, aceasta se 
datorează faptului că toate statele neutre din lume 
şi-au luat angajamentul de a sprijini scopurile şi re-
zoluţiile Naţiunilor Unite, inclusiv cele militare.

În aceeaşi situaţie se încadrează şi Republica 
Moldova, care şi-a consacrat constituţional statutul 
de neutralitate prin Constituţie [18]. Articolul 11 al 
Legii fundamentale conţine două alineate. Chiar în 
primul dintre acestea se stipulează că „Republica 
Moldova proclamă neutralitatea sa permanentă”. 
Alineatul al doilea stipulează că „Republica 
Moldova nu admite dislocarea de trupe militare 
ale altor state pe teritoriul său”. Această stipulaţie, 
oarecum nouă pentru statul moldovenesc, a fost 
introdusă în Constituţie, în principal pentru a nu 
admite prezenţa militară rusă pe teritoriul Republicii 
Moldova. Legislatorii, de asemenea, au gândit că 
în acest fel se va contribui la soluţionarea cât mai 
rapidă a confl ictului transnistrean. După cum am 
văzut în alineatele de mai sus, conceptul actual de 
neutralitate este unul cu totul altul decât cel tradiţio-
nal. Faptul că Republica Moldova este ţară membră 
a ONU face ca aceasta să contribuie prin participa-
rea sa la diferite misiuni de pacifi care şi de asistenţă 
militară internaţională.

Revenind la ideea că, în cazul Republicii Mol-
dova, statutul de neutralitate permanentă se reduce 
la ideea de neparticipare la diferite alianţe militare, 
notăm că într-o lume globalizată şi deschisă cum 
este cea de acum este imposibil să nu interacţionezi 
cu alte state, inclusiv în domeniul armat [19], susți-
ne V. Pleșca.

Existenţa oricărui stat independent este imposi-
bilă fără capacitatea acestuia de apărare a interese-

lor sale naţionale, fără asigurarea supravieţuirii sale 
în condiţiile dezvoltării autonome a societăţii. Din 
acest motiv, securitatea naţională a statului a fost 
dintotdeauna condiţia fundamentală a construcţiei 
statale. 

Concepţia politicii externe, un document rele-
vant pentru realizarea politicii de securitate naţiona-
lă, identifi că locul Republicii Moldova în comunita-
tea internaţională, precum şi priorităţile, principiile 
şi direcţiile politicii sale externe. Astfel, consolida-
rea independenţei şi suveranităţii ţării, asigurarea 
integrităţii teritoriale, afi rmarea ţării în calitate de 
factor de stabilitate pe plan regional, contribuirea la 
promovarea reformelor social-economice necesare 
pentru tranziţia la economia de piaţă şi ridicarea bu-
năstării populaţiei, edifi carea statului de drept for-
mează priorităţi importante ale politicii externe şi 
constituie priorităţile pe plan extern ale ţării. Nere-
curgerea la forţă sau la ameninţarea cu forţa, regle-
mentarea diferendelor internaţionale prin mijloace 
paşnice, neamestecul în treburile interne ale altor 
state, cooperarea internaţională, egalitatea în drep-
turi a popoarelor şi dreptul lor de a-şi hotărî singure 
soarta, egalitatea suverană a statelor, îndeplinirea cu 
bună-credinţă a obligaţiilor asumate, inviolabilita-
tea frontierelor, integritatea teritorială a statelor şi 
respectarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale 
ale omului sunt principiile politicii externe a Repu-
blicii Moldova [20].

V. Varzari consideră că în procesul de integrare 
plenară în sistemul internaţional, prin aderarea la di-
verse structuri regionale şi internaţionale, Republi-
ca Moldova nu a avut ca suport o viziune strategică 
bine defi nită. În condiţiile unui antagonism tradiţio-
nal, dur, după prăbuşirea URSS devenit latent, între 
Uniunea Sovietică/Rusia şi Occident, autorităţile de 
la Chişinău nu au defi nit explicit şi fără echivoc di-
recţia prioritară a politicii externe, fapt care a avut 
ulterior un impact negativ asupra promovării intere-
selor naţionale şi asigurării securităţii. Oscilarea ță-
rii între Est şi Vest, între două modele de dezvoltare 
(unul – ceseist și altul – european, de tip liberal-de-
mocratic) a subminat semnifi cativ capacitatea Re-
publicii Moldova de a soluţiona defi nitiv confl ictul 
transnistrean, a tergiversat esențial perspectivele de 
asociere la procesele integraţioniste europene, a cre-
at tensiuni sociale și politice constante şi a întârziat 
sistematic implementarea unor reforme democrati-
ce durabile și efi ciente. Chiar şi optarea pentru un 
statut de neutralitate permanentă poate fi  atribuită 
acestei ezitări geostrategice [21].

Doctrina militară este documentul de bază care 
urmăreşte asigurarea securităţii militare a poporu-
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lui şi statului, prevenirea războaielor şi confl ictelor 
armate prin mijloacele de drept internaţional. Do-
cumentul evidenţiază că viziunea militară a ţării 
este determinată de politica ei externă şi internă, 
de neutralitatea permanentă proclamată constituţi-
onal, care poartă un caracter în exclusivitate de-
fensiv. Prezintă interes ameninţările identifi cate de 
acest act: (1) pretenţii teritoriale ale altor state; (2) 
tentative de amestec în treburile interne, de desta-
bilizare a situaţiei politice interne din republică; 
(3) prezenţa pe teritoriul republicii a trupelor străi-
ne; (4) activitatea organizaţiilor separatiste, orien-
tarea spre violarea armată a integrităţii teritoriale a 
republicii; (5) crearea formaţiunilor militare ilega-
le [22, p. 1-2]. 

S. Cebotari afi rmă că în prezent, pornind de la 
scopurile şi prevederile politice, pot fi  evidenţiate 
trei variante ale doctrinei militare.

a) doctrine militare agresive, care realizează ur-
mătoarele principii politice: superioritatea militară; 
miza pe forţa militară în afacerile internaţionale; po-
sibilitatea utilizării armei nucleare şi de distrugere 
în masă; multivectorialitatea şi imprevizibilitatea 
violenţei armate;

b) doctrine militare „de nimicire reciprocă”, 
care prevăd realizarea următoarelor principii: abţi-
nerea nucleară; paritate militar-strategică; securita-
tea naţională în baza deţinerii armei nucleare;

c) doctrine militare de apărare – în care prio-
ritare sunt astfel de principii politice: refuzul de la 
„imaginea duşmanului” (lipsa unui adversar posi-
bil), asigurare minimă cu mijloace militare; refuzul 
de la utilizarea armei nucleare de distrugere în masă 
(primul din iniţiativă proprie); multivectorialitatea 
forţelor egale în diferite regiuni; prioritatea apărării 
civile [23, p.20].

În această ordine de idei, considerăm că doctrina 
militară a Republicii Moldova este de apărare. 
Observăm că sursele potenţiale ale pericolului 
militar pentru suveranitatea, independenţa şi 
integritatea teritorială, inclusiv cele ce ţin de 
relaţiile nereglementate dintre diferite state din 
regiune, fac trimiteri exclusive la situaţia din zona 
de est a Republicii Moldova. Din acest punct de 
vedere, cea mai serioasă ameninţare la adresa 
securităţii politico-militare a Republicii Moldova 
este staţionarea ilegală a trupelor Federaţiei Ruse 
pe teritoriul suveran al Republicii Moldova, 
dezvoltarea unui regim separatist susţinut politic, 
economic, militar şi moral de Rusia şi dezvoltarea 
unor structuri paramilitare şi militare clandestine. 
Trebuie notat că, deşi au trecut deja 22 de ani de la 
tragicele evenimente din 1992, autorităţile Republi-

cii Moldova nu au reuşit deocamdată să elaboreze şi 
să implementeze o strategie coerentă pentru resta-
bilirea integrităţii Republicii Moldova, iar spectrul 
de ameninţări care rezultă din existenţa unei zone 
necontrolate a crescut vertiginos.

Legea securității statului, adoptată la 31 octom-
brie 1995, în baza Concepţiei securităţii naţionale 
[24], precizează că securitatea statului este parte 
integrantă a securităţii naţionale. Prin securitatea 
statului se înţelege protecţia suveranităţii, indepen-
denţei şi integrităţii teritoriale a ţării, a regimului 
ei constituţional, a potenţialului economic, tehni-
co-ştiinţifi c şi defensiv, a drepturilor şi libertăţilor 
legitime ale persoanei împotriva activităţii infor-
mative şi subversive a serviciilor speciale şi organi-
zaţiilor străine, împotriva atentatelor criminale ale 
unor grupuri sau indivizi aparte. Altfel spus, fi ind 
parte a securităţii naţionale, securitatea statului se 
referă la securitatea informaţională a statului şi la 
ordinea / pacea publică sau – în limbaj academic – 
la siguranţa naţională. 

Direcţiile principale ale activităţii de asigurare a 
securităţii statului sunt:

a) formarea politicii interne şi externe în funcţie 
de interesele asigurării securităţii statului;

b) stabilirea şi aplicarea unui sistem de măsuri 
cu caracter economic, politic, juridic, militar, orga-
nizatoric şi de altă natură, orientate spre descoperi-
rea, prevenirea şi contracararea la timp a ameninţă-
rilor la adresa securităţii statului;

c) constituirea unui sistem de organe ale secu-
rităţii statului, delimitarea atribuţiilor lor, asigurând 
interacţiunea dintre ele, precum şi crearea mecanis-
mului de control şi supraveghere asupra activităţii 
acestora;

d) perfecţionarea cadrului juridic al asigurării 
securităţii statului;

e) coordonarea cu alte state a eforturilor în ve-
derea descoperirii, prevenirii şi contracarării even-
tualelor ameninţări la adresa securităţii statului.

Considerăm ca legea respectivă este nefuncțio-
nală atât datorită neajunsurilor structurale pe care le 
presupune, cât și datorită transformării profunde a 
contextului internațional în care se realizează secu-
ritatea națională a Republicii Moldova. 

Legea privind organele securității statului a 
fost adoptată de asemenea la 31 octombrie 1995 şi 
dublează dispoziţiile legii menţionate anterior. Le-
gea adoptată stabileşte structura sistemului naţional 
de apărare, atribuţiile şi responsabilităţile autorită-
ţilor publice în domeniul apărării, organizarea, des-
tinaţia şi conducerea forţelor sistemului naţional de 
apărare [25].
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La baza sistemului de securitate națională se 
afl ă Concepția securității naționale din 1995 [26], 
care a fost înlocuită ulterior, în 2008, printr-un nou 
document, adaptat contextului intern și extern [27].

Concepţia securităţii naţionale a Republicii 
Moldova din 1995 a fost elaborată în contextul 
în care Republica Moldova îşi căuta cu insistenţă 
recunoaşterea şi rolul în calitate de actor cu drep-
turi depline în sistemul internaţional din perioada 
post-Război Rece. Iată de ce, deja în introducerea 
acestui document, se stipulează că statul va respecta 
normele dreptului internaţional, reafi rmându-şi, în 
acelaşi timp, statutul său de neutralitate permanen-
tă, enunţat în Constituţie. Prin securitate naţională 
se are în vedere protecţia persoanei, a societăţii şi 
a statului, a drepturilor şi a intereselor lor, stabilite 
de Constituţie şi de alte legi ale republicii împotriva 
pericolelor externe şi interne [26, p. 1]. 

Concepția elucidează noţiunea de pericol la 
adresa securităţii naţionale. Astfel, se stipulează că 
prin pericol pentru securitatea naţională se înţelege 
intenţia forţelor ostile, manifestată sub orice formă, 
sau factorul de ordin ecologic, tehnic şi de altă na-
tură, a căror realizare sau infl uenţă poate constitui 
o ameninţare pentru persoană, societate şi stat [26, 
p. 2]. Acestea constau preponderent din următoarele 
ameninţări: agresiune directă şi revendicări teritori-
ale; confl icte locale sau regionale; acţiuni îndreptate 
spre schimbarea prin violenţă a ordinii constituţio-
nale; acţiuni îndreptate spre subminarea sau lichi-
darea potenţialului economic, tehnico-ştiinţifi c şi 
defensiv al ţării, precum şi crearea situaţiilor de pe-
ricol ecologic; acţiunile îndreptate spre tensionarea 
situaţiei sociale şi provocarea confl ictelor sociale; 
terorismul, crima organizată, trafi cul de droguri, 
migraţia ilegală, acţiunile având drept scop lezarea 
drepturilor şi libertăţilor constituţionale ale cetăţe-
nilor [26, p. 2]. 

Unii cercetători în domeniu, cum ar fi  V. Var-
zari, susțin că acest text prezintă o viziune limitată 
asupra conceptului de securitate, care nu este de-
fi nită în funcţie de noile ameninţări şi vulnerabi-
lităţi, apărute în perioada post-Război Rece, ci în 
funcție de pericolele tradiţionale la adresa statului 
[21]. Într-o astfel de abordare este dominantă fi lie-
ra politico-militară a securităţii, iar cea economică, 
societală şi de mediu lipsesc ca domenii distincte. 
Utilizarea noţiunii de „pericol” în detrimentul celui 
de„ameninţare şi vulnerabilitate denotă, din punc-
tul nostru de vedere, ezitarea acestui document de 
a stipula clar şi exhaustiv problemele reale cu care 
se confruntă statul şi societatea la momentul actual 

şi care periclitează securitatea naţională: războiul 
transnistrean, criza economică, criza energetică, 
criza social-identitară, emigraţia masivă, crimina-
litatea transfrontalieră, degradarea mediului ambi-
ant. 

Ameninţările şi vulnerabilităţile la adresa secu-
rităţii naţionale a Republicii Moldova din anii ’90 
ulterior s-au agravat şi mai mult, devenind, practic, 
de nesurmontat pe termen scurt sau mediu. O serie 
de factori, printre care enumerăm: lipsa expertizei 
profesionale naționale în domeniul studiilor stra-
tegice şi de securitate, nivelul redus al controlului 
democratic din partea societății civile asupra secto-
rului de securitate şi apărare, tergiversarea implică-
rii instituţiilor occidentale în contrabalansarea infl u-
enţei ruseşti în regiune – au determinat o anumită 
ezitare din partea autorităţilor politice ale statului 
în identifi carea priorităţilor de politică externă şi în 
defi nirea exhaustivă a ameninţărilor şi provocărilor 
la adresa securităţii naţionale. Astfel, în contextul 
noilor evoluţii din Europa Centrală şi de Sud-Est, 
ale extinderii UE şi NATO şi al adoptării Planului 
Individual al Parteneriatului Moldova – NATO, au-
torităţile Republicii Moldova par să fi  conştientizat 
aceste carenţe, odată cu instituirea, prin decretul 
prezidenţial nr. 374-IV din 22 decembrie 2005, a 
unei Comisii naţionale în vederea elaborării noului 
Proiect al Concepţiei securităţii naţionale a Republi-
cii Moldova. Considerăm că necesitatea elaborării 
noului document a fost determinată de schimbările 
cardinale care au survenit în domeniul securităţii 
statului atât pe plan naţional, regional, cât şi global 
[28, p. 716]. 

Pericolele la adresa securităţii militare şi a inte-
reselor naţionale ale Republicii Moldova solicită o 
consolidare a capacităţii de apărare a organismului 
militar, perfecţionarea tuturor parametrilor lui ca-
litativi. Este un lucru arhicunoscut că locul şi rolul 
organismului militar în structura organelor militare şi 
a securităţii naţionale se afl ă în continuă schimbare, 
importanţa lui creşte constant, ceea ce contribuie la 
transferul problemei modernizării organismului mili-
tar în cadrul sistemului de securitate militară şi naţio-
nală din programele departamentale în cele naţionale, 
de importanţă statală. Societatea nu numai are drep-
tul, ci este datoare să se apere, să-şi apere propriile 
interese şi propria securitate. În legătură cu acest fapt, 
devine extrem de actuală concentrarea eforturilor sta-
tului şi ale societăţii în vederea aducerii organismului 
militar la un astfel de nivel, la care devine posibilă 
capacitatea de apărare efectivă a intereselor naţionale 
ale Republicii Moldova.

Ştiinţe militare
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