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CONCEPŢIA SECURITĂŢII NAŢIONALE A
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PRIORITARE

Statul nu apare din voinţa unei persoane sau a unui grup de oameni,
autoritatea acestora a fost recunoscută de membrii comunităţii doar atunci, cînd
ei au reuşit să-i convingă că schimbarea modului de viaţă le va ameliora tuturor
condiţiile de existenţă. Omul a acceptat autoritatea semenilor prin delegarea
propriilor libertăţi unor structuri social-politice în schimbul garanţiilor drepturilor
naturale. La rîndul său pentru a-şi demonstra eficienţa şi simultan a-şi lărgi
influenţa asupra tuturor membrilor comunităţii, instituţiile social-politice au
selectat în calitate de priorităţi ale propriei activităţi: asigurarea identităţii,
suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale. Priorităţile menţionate ar
putea fi examinate şi în calitate de condiţii de funcţionare eficientă a instituţiilor
statului naţional. În aşa fel, indiferent de epoca istorică în care îşi desfăşoară
activitatea, statul în scopul realizării propriilor interese stabileşte jaloane politice
pentru ghidarea unei concepţii a securităţii. Concepţia securităţii corelează
obiectivele politicii interne şi externe ale statului cu funcţiile şi împuternicirile
instituţiilor – elemente ale sistemului politic.

Statele, ce-şi consolidează şi îşi fortifică instituţiile în epoca modernă,
într-o măsură mai mare sau mai mică, dar fără excepţii, îşi ordonează
activităţile într-o strategie de securitate naţională. “Strategia de securitate
naţională reprezintă arta şi ştiinţa de a dezvolta şi folosi puterea politică şi
economică a unei naţiuni, împreună cu forţele sale armate, în timp de pace,
în situaţii de criză şi de război pentru asigurarea obiectivelor naţionale”[1].

Lumea contemporană, aflată în plin proces de globalizare este
caracterizată de mai mulţi factori ce produc tensiuni interetnice,
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etnoculturale, politice, economico-financiare, sociale etc. Prezenţa
pericolelor susţine actualitatea şi semnificaţia conceptului de securitate.
Problemele de securitate sunt parte componentă a istoriei relaţiilor
interumane, interstatale. Securitatea este o problemă politică, iar elaborarea
strategiei securităţii statului, a statului-naţiune, reprezintă un obiectiv
prioritar al echipelor guvernante. Orientată către globalizare, regionalizare,
integrare şi cooperare, lumea contemporană alege în calitate de obiective
strategice înlăturarea sau cel puţin diminuarea violenţei, constrîngerii în
soluţionarea conflictelor de interese dintre statele-naţiuni.

Concepţia securităţii naţionale cuprinde/reflectă poziţia geografică,
poziţia politică a statului-naţiune, interesele acestuia, informaţii despre aliaţi
şi parteneri în politicile regionale şi globale, cunoştinţe despre ameninţările
reale şi potenţiale vis-a-vi de interesele cetăţenilor, a grupurilor sociale, ale
statului. Alexei Rusnac în lucrarea: ”Aspecte ale teoriei securităţii”
subliniază: “Concepţia securităţii naţionale reprezintă un sistem de opinii
acceptate de societate asupra valorilor statului, intereselor lui, a amenin-
ţărilor la adresa valorilor şi intereselor în faţa pericolelor reale şi potenţiale”
[2]. Ca orice program, orientat în viitor către realizarea unui plan de acţiuni,
strategia de securitate naţională operează cu concepte, care stabilesc “cum”,
“unde” şi “cînd” vor fi realizate obiectivele, priorităţile declarate. Pentru a
fi convingătoare strategia securităţii naţionale cuprinde elementele şi
resursele puterii, modelele şi metodele prin care vor fi realizate obiectivele
politicii interne şi externe ale statului.

Orice document strategic are nevoie de fundamentare teoretică. În acest
scop vom nota cele mai importante abordări ale conceptelor de securitate
naţională. Analiza conceptuală a fenomenului securitate este realizată în
lucrarea “Securitatea şi relaţiile internaţionale”, semnată de Edward A.
Kolodziej [3]. O atenţie sporită concepţiei securităţii naţionale se acordă în
perioada postbelică. Pentru prima dată formula “securitatea naţională este
utilizată în “Actul Securităţii Naţionale”, adoptat de Congresul SUA în anul
1947. Iniţial securitatea naţională, după cum ne sugerează şi documentul
menţionat, cuprinde doar obiectivele politicii externe. Din politica internă a
SUA sunt menţionate doar domeniile, care în mod direct susţin realizarea
obiectivelor politicii externe. Mai tîrziu, concepţia securităţii naţionale a SUA
va include şi obiectivele prioritare ale politicii interne, deoarece guvernarea
este responsabilă pentru viaţa şi securitatea personală a americanilor, pentru
asigurarea libertăţii politice şi a independenţei lor. Ameninţări la viaţa,
libertatea şi securitatea alimentară, economico-financiară şi chiar
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informaţională a persoanei pot veni şi din partea unor cetăţeni, a unor grupuri
sociale ce activează în interiorul statului-naţiune. Asumîndu-şi rolul de lider
al lumii contemporane, SUA prin activităţile desfăşurate de savanţi şi experţi
în domeniul relaţiilor internaţionale, îşi propun să modeleze o nouă ordine
mondială, întemeiată pe valorile democratice.

Începînd cu anii ’90 ai secolului XX, concepţia securităţii naţionale este
discutată de reprezentanţii a 3 şcoli: realismul, liberalismul şi constructivismul.
Celelalte interpretări ale securităţii au cunoscut o influenţă nesemnificativă
asupra procesului elaborării şi adoptării concepţiilor securităţii naţionale de
către tinerele democraţii europene. Sub aspect pragmatic, conceptul de
securitate naţională este echivalent cu sintagma “absenţa pericolului”, a
ameninţărilor referitoare la sistemul axiologic, pe care o comunitate de oameni
l-a adoptat, după care ea se conduce şi care, în fine, reflectă modul de gîndire,
de activitate, de viaţă al poporului. Ameninţarea reprezintă punctul de reper
în elaborarea modelelor de securitate. Fiecare model de securitate, reieşind
din conţinutul ameninţărilor, pericolelor, idendifică în mod diferit obiectivele
şi priorităţile securităţii naţionale, ale securităţii individuale.

Paradigma festfalică şi cele de alternativă: securitate comprehensivă,
securitate comună şi securitate cooperatistă, elaborate în rezultatul
schimbărilor esenţiale, atestate în sistemul bipolar, deschid largi perspec-
tive politicienilor şi politologilor ce conduc şi activează în tinerele state
democratice, pe care funcţiile îi obligă să înţeleagă, să interpreteze în mod
adecvat şi să explice cu claritate necesitatea adoptării strategiei de securitate
naţională şi obiectvele prioritare ale statului în acest sens.

În elaborarea concepţiei securităţii naţionale o semnificaţie majoră o
are interpretarea adecvată a pericolului. Din multitudinea definiţiilor vă
propunem formula utilizată de către Richard Ullman în lucrarea:”Security”,
publicată în anul 1983. Pericolul este “o acţiune sau succesiune de
evenimente care ameninţă în mod grav să producă degradarea calităţii vieţii
cetăţenilor unui stat, într-o perioadă relativ scurtă de timp sau constituie o
ameninţare de neignorat la adresa libertăţii de alegere a politicii unui guvern
sau a unei entităţi private sau guvernamentale din interiorul unui stat” [4].

În teoria politică contemporană, securitatea este definită din perspectiva
intereselor şi a poziţiei pe care o ocupă statul în raportul de forţe la nivel
internaţional. De asemenea sunt redimensionate şi mijloacele utilizate de
instituţiile statului-naţiune. În acest context savanţii interpretează fenomenul
eficienţei securităţii naţionale. De exemplu, Walter Lippman consideră că
o naţiune şi-a realizat securitatea numai în măsura în care “nu este pericol
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să-şi sacrifice valorile esenţiale, dacă doreşte să evite războiul şi poate (este
capabilă), dacă este provocată să şi le păstreze prin obţinerea victoriei într-
un asemenea război”[1, p.16]. Din această perspectivă securitatea este
echivalată cu capacitatea naţiunii de a împiedica declanşarea unui război
sau dacă acest obiectiv nu l-a realizat, să-şi utilizeze cu maximă eficienţă
forţele şi resursele pentru a ieşi victorioasă din război, aşa încît să nu-şi
piardă integritatea şi independenţa naţională.

Alegînd în anul 1991 modelul democratic de consolidare a instituţiilor
statale, Republica Moldova acordă atenţie deosebită drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale omului. Idealul proclamat de Constituţia Republicii
Moldova, adoptată în anul 1994, presupune o abordare teoretico-practică a
oricărei ameninţări a libertăţilor persoanei. În statul de drept, modelul căruia
a fost susţinut de Constituţia tinerei democraţii europene, legea, justiţia are
o semnificaţie prioritară în raport cu interesele persoanei, ale grupului so-
cial. Pentru a expune obiectivele politicii interne şi externe ale statului Re-
publica Moldova, Parlamentul a adoptat în luna mai a anului 1995 Concepţia
securităţii naţionale. Documentul evidenţiază ameninţările ce vizează
suveranitatea statului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor. Concepţia securităţii
naţionale a Republicii Moldova cuprinde descrierea obiectivelor securităţii
de stat, a securităţii publice, a securităţii militare şi protecţiei civile. La
momentul adoptării Concepţiei securităţii naţionale a Republicii Moldova
mai periculoase erau considerate: agresiunea directă şi revendicările
teritoriale ale altor state; conflictele locale sau regionale din apropierea
nemijlocită a frontierelor Republicii Moldova; acţiunile îndreptate spre
schimbarea prin violenţă a orînduirii constituţionale, subminarea sau
lichidarea suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale a statului ş.a.
Deşi de la adoptarea Concepţiei securităţii naţionale a Republicii Moldova
au trecut 15 ani, ameninţarea suveranităţii şi integrităţii teritoariale, a
securităţii zonei de frontieră constituie o problemă serioasă pentru clasa
politică de la Chişinău. Din acest motiv asigurarea pe întreg teritoriul statului
a securităţii persoanei, a drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor, răspîndirea
suveranităţii puterii de stat pe întreg teritoriul statului – constituie obiective
prioritare ale politicilor de securitate naţională. Din această perspectivă o
semnificaţie deosebită o are chestiunea “spaţiului de securitate”.

Formula “spaţiul de securitate” este explicată de savantul român
Gheorghe Brăteanu în lucrarea: “Chestiunea Mării Negre”. Justificînd
statutul geopoliticii, Gheorghe Brăteanu sublinia:” S-a spus că o naţiune
este mai presus de toate o conştiinţă morală. Unul din factorii meniţi să o
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dezvolte şi să contribuie mai puternic la izbîndirea ei e, fără îndoială, această
ştiinţă tînără şi totuşi veche, ca şi lumea pe care o cercetează şi o frămîntă:
geopolitica. Ea ne întăreşte în credinţa că nimic nu este pierdut cît timp
păstrăm conştiinţa legăturii veşnice dintre acest neam şi pămîntul său, cît
timp se va găsi un glas care să revendice cu tărie în faţa naţiunii şi a istoriei,
drepturile ce nu se pot prescrie, pe care împrejurimi potrivnice le pot acoperi
vremelnic, fără a împiedica însă triumful unei justiţii, care întîrzie adesea,
dar nu lipseşte niciodată”[5].

Teoria politică susţine că un stat se defineşte prin cîteva funcţii esenţiale
în raport cu profilul spaţiului în care evoluează: funcţii politice, culturale,
militare, economice, sociale. Eficienţa realizării funcţiilor statului este
influenţată şi de poziţia lui geografică şi de mecanismul realizării
suveranităţii puterii de stat pe întreg teritoriul, inclusiv în zona de frontieră.
Din acest motiv tema abordată de Conferinţa Internaţională este actuală şi
semnificativă. Atît teoreticienii, cît şi practicienii, angajaţi în activităţi ori-
entate către consolidarea instituţiilor statului Republica Moldova, înţeleg
semnificaţia obiectivului prioritar al politicilor securităţii naţionale:
asigurarea suveranităţii în “spaţiul de securitate” al statului naţional.

Dreptul naţionalităţilor la utilizarea explorarea spaţiului de securitate
este mult discutat în secolul al XIX-lea. În rezultatul dezbaterilor ştiinţifico-
practice au fost propuse: dreptul istoric, principiul legitimităţii, principiul
echilibrului static, principiul inegalităţii raselor şi al naţiunilor, principiul
superiorităţii statelor asupra naţiunilor şi naţionalităţilor. În lucrarea:
“Principiul naţionalităţilor (originile, evoluţia, elementele constitutive ale
naţionalităţii)” Romulus Seişeanu realizează analiza, utilizînd materialul
factologic al României. Romulus Seişeanu subliniază: “Limitele blocului
românesc nu sunt nicăieri nişte frînturi naturale…Geografia etnică e
rezultatul unui echilibru mai mult sau mai puţin insolubil între forţele de
expansiune ale diferitelor popoare”[6]. Pornind de la aprecierile lui Ratzel,
Seişeanu menţionează că frontiera este o zonă şi nu o limită, de aceea în
examinarea oricărei chestiuni frontaliere trebuie cercetată zona atît din punct
de vedere etnografic, cît şi geopolitic. În acest context un obiectiv prioritar
al Concepţiei securităţii naţionale este elaborarea mecanismului explorării
eficiente a zonelor de frontieră. Ratzel menţiona că zona de frontieră este o
realitate, în timp ce linia de graniţă este o abstracţie. În mai multe publicaţii
şi discursuri observăm o confundare a noţiunilor “limită” şi “frontieră”.
Acestea se deosebesc în esenţă. Ratzel utiliza noţiunile Grenzraum – zona
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de graniţă şi Grenzlinie – linia de graniţă. Vom adăuga doar că delimitarea
şi demarcarea frontierei statului naţional este un act juridic şi tehnic primar
în raport cu mecanismul explorării zonei de graniţă.

În problema delimitării frontierelor Republica Moldova se confruntă
cu multiple dificultăţi, care deseori produc obstacole din interior. Despre
rolul factorului uman în procesul adoptării deciziilor politice s-a discutat
mult în ştiinţa politică contemporană. Pornind de la conceptul spaţiului vi-
tal, elaborat de Ratzel în lucrările “Antropogeographie oder Grundzuge der
Antwendungder Erdkunde auf die Geschichte” ( 1882 ) şi “Politische
Geographie”(1887), mai multe state europene în elaborarea strategiilor
securităţii naţionale menţionează legătura spirituală între entităţile “poporul
şi spaţiul”[7]. În opinia noastră aici ar putea fi găsită soluţia aprecierii
adecvate a problemei delimitării frontierei Republicii Moldova.

Concluzii: Sub mai multe aspecte am evidenţiat necesitatea unui studiu
minuţios, profund al experienţei statelor dezvoltate. Atît teoria politică,
sociologică, juridică, cît şi experienţa statelor dezvoltate ar permite clasei politice
din Republica Moldova să înţeleagă şi să interpreteze în mod adecvat problemele,
care frînează şi complică realizarea obiectivelor declarate. Integritatea teritorială,
suveranitatea puterii pe întreg teritoriul statului naţional – sunt condiţii
indispensabile a eficienţei guvernării. Cît de atractive n-ar fi promisiunile,
proiectele liderilor partidelor politice, a organizaţiilor neguvernamentale,
confruntările, instabilitatea sistemului politic, divizarea comunităţii în două
tabere, angajarea majorităţii populaţiei în lupta continuă pentru supravieţuire
etc. vor frîna realizarea practică a programelor social-politice. În acest context
propunem elaborarea şi adoptarea strategiei securităţii naţionale. Concepţia
securităţii naţionale, adoptată în anul 1995, a justificat necesitatea asigurării
condiţiilor funcţonării normale, eficiente a instituţiilor statului democratic. Însă
obiectivele securităţii statului Republica Moldova trebuie reflectate într-un pro-
gram strategic şi concretizate în politici de securitate.

Politicile de securitate sunt axate pe obiective concrete şi permit
monitorizarea proiectelor, programelor orientate către realizarea lor practică.
În aşa fel, clasa politică ar reuşi să treacă de la declaraţii la acţiuni, de la
concepţia securităţii naţionale la politicile de securitate a integrităţii
teritoriale, de securitate economică, de securitate a persoanei etc.

Considerăm că obiectivul prioritar al politicii interne şi externe a
Republicii Moldova – integrarea în Uniunea Europeană, se va transforma
din iluzoriu în real, doar în condiţiile cînd clasa politică de la Chişinău va
reuşi să demonstreze capacitatea sa de a gestiona procesele social - politice
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pe întreg teritoriul statului, adică va deţine suveranitatea; cînd va controla
şi va stăpîni zona de frontieră pe întreg perimetrul liniei de graniţă. Pentru
atingerea acestui obiectiv este absolut necesară schimbarea mentalităţii
politice a conducătorilor, a liderilor societăţii civile. Dacă liderii partidelor
politice, a organizaţiilor neguvernamentale vor conştientiza necesitatea
propriei maturizări politice, care desemnează orientarea activităţii lor către
satisfacerea intereselor comunităţii şi nu doar a intereselor de grup, atunci
vom avea posibilitatea să urmărim schimbarea mentalităţii tuturor cetăţenilor
şi organizarea lor în jurul nucleului sistemului politic –a instituţiilor puterii
de stat. Politicile de securitate naţională vor crea condiţiile în care societatea
moldovenească, constituită din multiple grupuri etno-culturale, va găsi
posibilitatea înlocuirii conflictului cu consensul, a confruntării cu concilierea,
cooperarea şi colaborarea. Stabilitatea sistemului politic, participarea activă
a cetăţenilor la adoptarea şi realizarea practică a programelor politicilor de
securitate constituie suportul principal al guvernării eficiente.

Multe probleme care s-au acutizat în procesul consolidării instituţiilor
social-politice a tînărului stat democratic – Republica Moldova, pot fi expli-
cate şi soluţionate prin diminuarea influenţei ideologiei, prin acceptarea,
aprecierea trecutului istoric, care din păcate nu poate fi schimbat. Cunoaşterea
trecutului unui neam, unui stat, a unei familii este o datorie a fiecărui cetăţean,
a fiecărei persoane, dar trăirea şi transferarea trecutului în prezent, reţinerea
în limitele acelor evenimente şi mai ales, nedreptăţi – constituie, în opinia
noastră, o boală, care a afectat majoritatea grupurilor sociale şi pe care trebuie
s-o tratăm, dacă cu adevărat dorim să trăim în siguranţă în statul suveran,
integru, democratic de drept – Republica Moldova.

Referinţe

1. Balaban, Constantin-Gheorghe, Securitatea şi dreptul internaţional. Provocări la
început de secol XXI, Bucureşti, Editura C.H.Beck, 2006, p.10.

2. Rusnac, Alexei, Aspecte ale teoriei securităţii, Chişinău, 2005. - 216 p, p.50.
3. A se vedea_ Edward A.Kolodziej, Securitatea şi relaţiile internaţionale, trad. de

Ramona-Elena Lupu, Iaşi, Polirom, 2007. - 431 p.
4. Richard, Ullman, Security //International Security, 8:1, 1983, p. 153.
5. Brăteanu, Gheorghe, Geopolitica factorului educativ şi naţional, În: Cuvinte pentru

români, Bucureşti, 1942, p.105.
6. Seişeanu, Romulus, Principiul naţionalităţilor (originile, evoluţia şi elementele

constitutive ale naţionalităţilor), Bucureşti, 1935, p.124.
7. A se vedea: Badescu, Ilie, Dungagiu, Dan, Sociologia şi geopolitica frontierei,Vol.1,

Bucureşti, Editura Floarea Albastră, 1995. - 354 p.


