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Summary
The present paper carries out a theoretical and analytical research of the risks 

and threats influence on the national security of the Republic of Moldova. The paper 
is conducted through an analysis of both internal and external factors, the dynamic 
balance of which sets up the essential contents of any security policy. Given that, the 
paper highlights the solid linkage of ensuring national security with the social-politi-
cal system transition of the Republic of Moldova.

Republica Moldova este un stat nou creat în urma destrămării Uniunii Sovietice – 
regim totalitar care desemna republicile surori doar în plan administrativ. Majoritatea 
populaţiei a pledat pentru crearea unui stat independent şi suveran, cu regim demo-
cratic şi de drept. Astfel, drept valori supreme sunt considerate interesele individului, 
societăţii şi ale statului. Din punctul de vedere al securităţii naţionale, politica statului 
a fost orientată la armonizarea echilibrării acestor interese. Mai mult, această abordare 
democratică la începutul anilor ’90 era nouă după regimul totalitar, care apăra unilate-
ral doar interesul imperial. Astfel, are loc schimbul de valori pe diferite dimensiuni şi, 
corespunzător, necesitatea de a le proteja. 

De aici reiese actualitatea studierii sistemice a factorilor care influenţează starea 
securităţii naţionale a ţării noastre, căci de ea depinde viabilitatea statului.

Din startul existenţei sale, Republica Moldova a fost ţinta unor pericole şi ame-
ninţări orientate la lichidarea statalităţii. Pe de altă parte un şir de riscuri economice 
afectează securitatea societăţii şi a persoanei în domeniul energetic, alimentar, eco-
logic, demografic, informaţional etc. În acelaşi timp, importanţa temei cercetate este 
determinată de diversitatea factorilor de risc de ordin intern. De exemplu, fenomenul 
corupţiei şi a interesului de grup, economia tenebră subminează considerabil potenţia-
lul economic al ţării şi erodează suveranitatea statului de drept. Prin urmare, vulnera-
bilitatea securităţii naţionale a ţării noastre are un aspect periculos şi prin starea dez-
membrării teritoriale de către regimul secesionist de la Tiraspol, susţinut de Federaţia 
Rusă, care pînă la moment nu a retras forţele armate. 

În aceste condiţii, o actualitate majoră capătă problema găsirii noilor soluţii de 
asigurare a securităţii naţionale în scopul consolidării independenţei, suveranităţii şi 
integrităţii teritoriale a ţării, fundamentate pe un stat de drept cu valori democratice, 
orientate la bunăstarea populaţiei.

 Pentru a putea formula mai clar riscurile şi ameninţările la adresa securităţii na-
ţionale a Republicii Moldova, a fost nevoie de o abordare teoretico-metodologică a 
conceptelor de securitate şi securitate naţională. 

În cadrul cercetării, suportul teoretico – metodologic a servit analiza bazei con-
ceptuale şi juridice a securităţii naţionale din Republica Moldova, cât şi proiectele 
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puse în dezbatere, cum ar fi noua „Concepţie a securităţii naţionale a Republicii Mol-
dova” [1]. De asemenea, au fost utilizate un şir de publicaţii tematice pe problemele 
de securitate ale Republicii Moldova. Analizînd gradul de cercetare al tematicii date, 
ajungem la concluzia că acest domeniu se află într-o dezvoltare continuă. Se consideră 
important de a continua studiile în acest domeniu pentru a fi utilizate la elaborarea 
strategiilor de securitate a ţării noastre.

Astfel, ca şi pentru majoritatea ţărilor est-europene, calea Republicii Moldova 
spre o societate deschisă şi o economie competitivă, mai ales din aspectele ei de de-
mocratizare, dezvoltarea pieţei şi de securitate, a arătat a fi puternic dependentă de 
riscurile şi ameninţările de securitate. Insecuritatea şi instabilitatea au rămas printre 
cele mai importante obstacole pe calea stabilizării democraţiei Republicii Moldova, 
ceea ce a condus la persistenţa unor efecte sociale deosebit de nefaste pentru popula-
ţie, pentru stat şi societatea civilă în ansamblu.

Amplasarea geografică este foarte importantă pentru securitatea naţională a Repu-
blicii Moldova. Ţara se află la intersecţia a trei zone geopolitice: Sud-est-europeană, 
Central-europeană şi Euroasiatică. După destrămarea Uniunii Sovietice, Republica 
Moldova nu a întrerupt relaţiile cu fostele republici sovietice din motive economice 
şi pentru a păstra pieţele externe de desfacere şi asigurarea cu resurse energetice şi 
materie primă. Însă calitatea de membru al CSI nu a permis Republicii Moldova solu-
ţionarea problemelor stringente ale securităţii naţionale.

Vulnerabilitatea Republicii Moldova ca stat în tranziţie, pe de o parte, şi sindro-
mul post-imperial al politicii Federaţiei Ruse în aşa-numita “vecinătate apropiată”, 
pe de altă parte, creează un mediu generator al unei situaţii de creştere permanentă a 
instabilităţii şi riscului. Pe parcursul ultimilor ani, situaţia din regiunea transnistreană, 
controlată de forţele separatiste pro-ruse, a devenit o provocare la adresa intereselor de 
securitate şi valorilor democratice ale comunităţii Euro-Atlantice lărgite. Drept conse-
cinţă a procesului de extindere spre est a Uniunii Europene şi NATO, frontiera vestică 
a Republicii Moldova a devenit frontiera de est a comunităţii statelor Euro-Atlantice. 
Republica Moldova reprezintă un sector de aproape 500 kilometri al frontierei Euro-
Atlantice în Europa de Est. Faptul aderării României, stat vecin, ca membru cu drep-
turi depline în Alianţa Nord-Atlantică, precum şi declaraţiile categorice ale Ucrainei 
privind aderarea sa iminentă la NATO au schimbat formatul geopoliticii regionale, ca 
fostă regiune ex-sovietică în proces de transformare a sa într-o nouă Europă. Astfel, o 
cooperare mai activă cu NATO devine o necesitate obiectivă şi iminentă pentru asigu-
rarea judicioasă a securităţii naţionale a Republicii Moldova [2].

În asemenea condiţii, aflîndu-ne la răscrucea intereselor geopolitice şi hegemo-
nice este complicat a păstra o neutralitate permanentă aşa cum prevede Constituţia 
Republicii Moldova.

În pofida diminuării radicale a ameninţărilor militare în forma lor pură pentru 
majoritatea naţiunilor europene, Republica Moldova continuă să fie în faţa riscului şi 
ameninţărilor. Separatismul politic şi teritorial a rămas obstacolul principal pentru pro-
cesul consolidării statale şi a reintegrării societăţii moldoveneşti. Susţinirea militară, 
financiară şi politică acordată „republicii moldoveneşti nistrene” în timpul ultimilor 
20 de ani către Federaţia Rusă a consolidat potenţialul militar al forţelor separatiste, 
care a devenit, astăzi, mai mare decît Forţele Armate ale Republicii Moldova.

Riscuri şi ameninţări în adresa securităţii naţionale a Republicii Moldova
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Prin urmare, conflictul transnistrean reprezintă o ameninţare reală la adresa se-
curităţii naţionale a Republicii Moldova nu numai din punct de vedere militar, dar şi 
politic, economic, social.

Astfel, structurînd riscurile şi ameninţările la adresa securităţii Republicii Moldo-
va, constatăm, conflictul transnistrean trece ca un fir roşu prin lista pericolelor menţio-
nate, atât în acordurile internaţionale, cât şi în actele legislative interioare cu tematica 
securităţii naţionale. 

Referitor la riscurile nemilitare în adresa securităţii Republicii Moldova, ele pot fi 
clasificate în trei grupuri convenţionale, care sunt interdependente după efect:

1. Dimensiunea economică este condiţionată de starea critică a economiei expri-
mate prin: 

– micşorarea nivelului producţiei, balanţa negatvă între export şi import;
– activităţi ilegale în domeniul economiei (evaziuni vamale, fiscale, economia 

tenebră);
– activitate investiţională nesatisfăcătoare;
– corupţia la toate nivelurile;
– dependenţa energetică faţă de furnizorii străini, existenţa pericolelor blocadelor 

economice. 
2. Ameninţările în sfera relaţiilor sociale sunt condiţionate de nivelul asigurării 

securităţii economice şi pot fi evidenţiate următoarele:
– sărăcirea populaţiei şi defavorizarea socială a ei pe fondalul unui număr mic de 

cetăţeni bogaţi sau înstăriţi;
– criminalizarea vieţii, concreşterea unor reprezentanţi ai puterii de stat cu struc-

turile criminale, fapt ce slăbeşte credibilitatea populaţiei în organele statale, 
provoacă tensiuni sociale;

– pericolul terorismului reieşit din criminalizarea vieţii şi nemulţumirile sociale, 
politice sau etnice;

– consecinţele nefaste ale sărăciei prin probleme demografice, migraţie ilegală, 
trafic de fiinţe umane şi slăbirea trăiniciei celulei fundamentale a societăţii – 
familia;

– diminuarea sau erodarea valorilor morale în societate şi înlocuirea lor cu men-
talitatea de consumator material.

3. Ameninţările în sfera politică au aspecte cu caracter extern şi intern. În prin-
cipiu, ele sunt îndreptate la subminarea suveranităţii, independenţei şi integrităţii te-
ritoriale a Republicii Moldova. Desigur, nu este vorba de o agresiune directă din par-
tea vreunui stat, însă acţiuni cu caracter destabilizator pentru expansiunea intereselor 
geopolitice se întreprind de către puterile cointeresate. În această listă pot fi incluse 
Rusia, Turcia, care adeseori utilizează tactica standardelor duble în relaţiile bilaterale 
cu Republica Moldova.

În calitate de prim pericol la acest capitol, pentru un stat multietnic cum este 
ţara noastră, stă problema separatismului politic (aşa-numita Republică Moldoveneas-
că Nistreană) şi etnic (Unitatea Teritorial Administrativă Gagauz-Yeri). Prin urmare, 
adeseori alimentat din exterior cât şi în plan intern prezintă pericol egoismul etnic, 
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etnocentrismul şi şovinismul, care frecvent concresc în activităţi anticonstituţionale, 
provoacă ura interetnică, creează condiţii pentru separatism etnic şi politic.

Totuşi, scopul asigurării securităţii naţionale constă în menţinerea permanentă a 
nivelului necesar de protecţie a obiectelor securităţii, precum şi a unei situaţii (stări) 
politice, economice, internaţionale şi militar-strategice ce ar crea condiţii favorabile 
pentru dezvoltarea persoanei, societăţii şi a statului şi ar exclude pericolul diminuării 
rolului şi importanţei Republicii Moldova în calitatea sa de subiect al dreptului inter-
naţional, pericolul subminării capacităţii statului de a-şi promova interesele naţionale 
pe arena internaţională, care sunt, de regulă, prin acţiuni concrete şi adecvate pentru 
îndepărtarea ameninţărilor existente atât din interior, cât şi din exterior.

 Republica Moldova, la fel ca şi orice alt stat contemporan, depinde foarte mult 
de procesele ce au loc în afara hotarelor ei, procese ce influenţează situaţia internă din 
ţară, starea ordinii de drept şi, în general, nivelul securităţii ei. 

În calitate de noi riscuri şi ameninţări generate de schimbările în mediul inter-
naţional de securitate le constituie: terorismul internaţional; proliferarea armelor de 
distrugere în masă; crima organizată transfrontalieră; traficul ilegal de persoane, arma-
ment şi substanţe narcotice; migraţiunea ilegală.

Ameninţarea privind coerciţia (presiunea) externă nu este atît de explicită ca în 
cazul Transnistriei, unde este direct indicată Federaţia Rusă ca forţă hegemonică. Tot-
odată, se pune accent pe integrarea în Uniunea Europeană în calitate de potenţial scut 
faţă de presiunile externe. 

Crima organizată transnaţională şi terorismul internaţional sunt trecute în revistă 
mai mult ca nişte riscuri în plan regional decât nişte ameninţări directe la securitatea 
naţională. La acest capitol pot fi atribuite şi ameninţările care derivă din activitatea 
umană, factorii tehnogeni şi calamităţile naturale, tehnologiile informaţionale etc.

Evidenţierea ameninţărilor de origine economico-socială se înscriu în contextul 
vulnerabilităţilor interne nominalizate desfăşurat: 

– existenţa mai multor factori care se intercalează şi favorizează persistenţa sepa-
ratismului agresiv, în contextul caracterului nesoluţionat al conflictului transnis-
trean. Vulnerabilitatea respectivă se exprimă prin imposibilitatea administrării 
teritoriului din estul ţării, lipsei controlului asupra segmentului transnistrean al 
frontierei de stat moldo-ucrainene, persistenţa producerii ilegale şi necontrolate 
a echipamentului militar şi armamentului, imposibilitatea asigurării controlului 
şi managementului întregului spaţiu aerian al statului;

– dependenţa excesivă şi unilaterală a Republicii Moldova de sistemele mono-
poliste străine în domeniul energetic. Această vulnerabilitate internă majoră se 
poate transforma uşor într-o ameninţare la adresa securităţii naţionale. În acelaşi 
context se înscriu posibilităţile extinse pentru concentrarea în sectoarele econo-
miei naţionale de importanţă vitală a capitalului străin ce provine dintr-un sistem 
economic în care regulile economiei de piaţă nu sunt asigurate sau sunt slab 
dezvoltate;

– persistenţa problemelor în sistemul energetic al ţării care pot provoca disfuncţii 
ale acestui sistem precum şi protecţia insuficientă a obiectelor din sectorul ener-
getic;

Riscuri şi ameninţări în adresa securităţii naţionale a Republicii Moldova



47

– prelungirea perioadei de tranziţie, care continuă să producă efecte economice, 
financiare şi sociale nedorite şi să aibă impact asupra reformelor structurale; 

– fenomenele migraţiei economice, şomajului, îmbătrânirii populaţiei şi ratei scă-
zute a natalităţii. Longevitatea şi caracterul complex al procesului de eliminare a 
sărăciei, tendinţele de polarizare socială, precum şi existenţa economiei subtera-
ne care pot provoca tensiuni şi nemulţumiri în rândurile populaţiei; 

– discrepanţa dintre necesităţile actuale şi eforturile pe care le depun organele 
de drept şi serviciile speciale în combaterea criminalităţii, în particular, a celei 
transfrontaliere; 

– fenomenul corupţiei şi protecţionismului combinat cu deficitele de management 
în administraţia de stat;

– dezvoltarea lentă a infrastructurii informaţionale şi competitivitatea scăzută în 
domeniul tehnologiilor informaţionale, prelucrarea necalitativă şi utilizarea ne-
satisfăcătoare a informaţiilor ce vizează interesele naţionale, lipsa capacităţii de 
a reacţiona prompt la informaţiile care încearcă să prezinte tendenţios şi distorsi-
onat realităţile din Republica Moldova. În acelaşi context se înscriu şi tendinţele 
de menţinere a conexiunilor dintre sistemele informaţionale autohtone cu cele 
din fosta Uniune Sovietică, precum şi deficienţele la capitolul păstrării informa-
ţiilor clasificate; 

– utilizarea în sfera productivă a unor tehnologii învechite care pot dăuna sănătăţii 
oamenilor şi conduce la catastrofe ecologice; 

– capacitatea redusă de prevenire a catastrofelor ecologice şi calamităţilor naturale 
(alunecări de teren, inundaţii, seisme ş.a.), precum şi de eliminare a consecinţelor 
acestora;

– emigrarea specialiştilor de calificare înaltă şi slăbirea potenţialului de dezvoltare 
a ţării. 

Prin urmare, trebuie de conştientizat faptul că Republica Moldova are nevoie de 
un sistem de securitate naţională bazat pe un cadru instituţional definit cu claritate 
prin acte normative relevante şi pe un personal de înaltă calificare, ce va funcţiona în 
conformitate cu legislaţia în vigoare. Acest cadru instituţional îl constituie sectorul 
securităţii naţionale al Republicii Moldova.

Din sectorul securităţii naţionale al Republicii Moldova fac parte instituţiile de 
stat cu mandat de forţă destinate implementării sarcinilor de protecţie a cetăţenilor şi 
statului (nivel operaţional) şi instituţiile civile de stat care exercită funcţiile de guver-
nare, planificare, control şi supraveghere în sistemul de securitate naţională (nivel ad-
ministrativ). Sectorul securităţii naţionale este responsabil de realizarea obiectivului 
securităţii naţionale. 

Datorită caracterului multidimensional al securităţii, funcţionarea sectorului se-
curităţii naţionale este influenţată de factorii ce determină mediul de securitate şi de 
activitatea organelor din domeniile de importanţă vitală pentru stat.

Reformarea sectorului securităţii naţionale al Republicii Moldova constituie un 
proces complex, cu efect, inclusiv, asupra instituţiilor de stat şi non-statale din afara 
limitelor noţiunii sectorului securităţii naţionale al Republicii Moldova. Acest proces 
include componentele: politic, militar şi de apărare, de politică externă, de informaţii 
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şi de contrainformaţii, ordine constituţională, justiţie, economic, financiar, energetic, 
industrial, de comunicaţii şi infrastructură, de protecţie socială şi ecologic, care sunt 
interdependente. 

Procesul de reformare a sectorului securităţii naţionale porneşte de la premisa că 
Republica Moldova are nevoie de suficientă stabilitate şi securitate pentru asigurarea 
dezvoltării statului, şi, în acelaşi timp, de o dezvoltare economică permanentă pentru 
a asigura o stare durabilă de securitate şi stabilitate. Reformarea sectorului securităţii 
naţionale al Republicii Moldova se realizează cu participarea societăţii civile, mass-
mediei, organizaţiilor de apărare a drepturilor omului şi organismelor internaţionale 
relevante. 

În concluzie, constatăm că scopul de bază al asigurării securităţii naţionale este 
crearea şi menţinerea unei situaţii economice, politice, internaţionale şi militar-stra-
tegice care ar garanta condiţii favorabile pentru dezvoltarea persoanei, societăţii şi 
statului.

Note:
Concepţia Securităţii Naţionale a Republicii Moldova, Proiect. În: 1. http://www.mfa.md 
(citat 20.03.2008).
Chirtoacă N. Tranziţia spre democraţie şi reforma sectorului de securitate în Moldo-2. 
va. În: Moldova pe calea democraţiei şi stabilităţii. Chişinău: Editura “Cartier”, 2005,  
p. 51-52.
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