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Abstract 

The article analyzes the process of ensuring human security 

under the conditions of globalization, underlining the ways of 

achieving global transformations in the field of security, the 

investigations being directed mainly to bring to light the current 

processes of reconfiguring positions and resizing democratization 

in the context of elaboration of mechanisms to ensure the security 

of the human person and humanity as a whole. The aggravation of 

global problems is correlated with human, social and 

environmental security. Counteraction of the risks, the appropriate 

assessment of the benefits, costs and vulnerabilities specific to the 

democratization in conditions of globalization is also analyzed in 

the article.Contemporary global crisis is characterized by 

complexity and multi-dimensioning, determining the appearance 

of a row of risks and menaces to national, regional or even global 

security. The imperative necessity of contracting contemporary 

global threats at the level of protection of human person can be 

fulfilled through reconceptualization at local, regional and global 

scales, of the perspectives of strengthening human security. The 

promotion of security imperatives is one of most efficient way of 

overcoming the contemporary global multidimensional crisis for 

assuring to the humankind a future sustainable development. 
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Problematica crizei globale a indus atât în conștiința socială, 

cât și în discursul științifico-teoretic, aspecte ce provin dintr-o 
îngrijorare generală și nesiguranță în ziua de mâine. Acestea fiind 
convergente subiectului securității și elaborării unei metodologii 
eficiente de asigurare a securității la toate cele 3 niveluri 
instituțional-obiectuale: la nivel internațional pe Glob, la nivelul 
securității statului și comunității, precum și la cel al securității și 
siguranței persoanei umane.   

Tradițional, societatea contemporane e preocupată de procesul 
racordării modului de viață a omului la obiectivul suprem de 
depăşire sustenabilă a crizei globale, scop care tot mai mult 
marchează adânc mentalitatea socială, dar și aspectele practice ale 
vieții contemporane, sistemul social de valori, dar şi structura 
preocupărilor şi activităţilor societății, toate fiind subordonate din 
ce în ce mai evident dorinţei colective de a supravieţui pericolelor 
globale cu cât mai multă demnitate şi cu cât mai puţine daune. 
Aceste deziderate sunt tot mai clar articulate şi exprimate de 
întreaga societate, de către elitele politice, în cadrul organismelor 
mondiale şi internaţionale, la întrunirile interstatale etc.  

În consecință, concepția dominantă tradiționalistă ce trata în 
mod restrâns securitatea ca un domeniu al siguranței și bunăstării 
statelor pe arena internațională în concurență cu alte state, 
securitatea ca stare ce nu poate fi obținută fără ajutorul forțelor 
militare, fiind garantată de acestea, a fost modificată din temelie 
prin nevoia societății contemporane a riscului de a lua în 
considerare factorul uman, dar nu de rând cu alți numeroși factori 
ce influențează în final starea de securitate pe mapamond, ci ca 
element fundamental al procesului de securizare. Evoluția 
conceptului de securitate a avut loc în mod gradual și treptat, 
concomitent cu apariția noilor provocări de securitate care au 
generat noi necesității de conceptualizare teoretică și de găsire a 
soluțiilor optime pentru aceste provocări. Astfel, de la lansarea 
termenului de securitate umană, la sfârșitul sec. XX și începutul 
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sec. XXI, concepția dată a devenit cu atât mai relevantă cu cât s-au 
intensificat conflictele civile în diferite zone de pe mapamond, 
populația civilă devenind categoria socială cea mai vulnerabilă și 
afectată de consecințele acestor fenomene violente. Conceptul 
devine tot mai util din perspectiva aplicabilității sale, în situațiile 
post-conflict de restabilire a condițiilor esențiale și minime pentru 
o viață normală a populației civile. În acest context, drepturile 
internaționale ale omului, dreptul umanitar, conceptul protecției 
internaționale a refugiaților devin surse teoretice, metodologice, 
dar și fundamente normative pentru concepția securității umane.  

Problematica securității umane a început să preocupe 
comunitatea academică și cercurile politice mondiale începând cu 
anii ʼ90 ai secolului trecut, fiind promovată în special de structurile 
ONU, iar sensul acestui nou concept, considerăm că a constat în 
îmbogățirea termenului de securitate cu noi înțelesuri prezentându-
l dintr-o perspectivă mult mai complexă ca până atunci, fiind 
centrată nu doar pe aspectul militar, ci pe persoana umană cu 
interesele și nevoile sale, fiind identificate, în principal șapte 
componente de bază cum ar fi: securitatea economică, alimentară, 
a sănătăţii, a mediului, securitatea personală, politică și a 
comunităţii [1, p.67]. 

La începutul sec. XXI, atenţia cercurilor ştiinţifice, a oamenilor 
politici şi a tehnocraţilor din diverse domenii ale economiei este 
captată, în mod deosebit, de subiectul priorităţilor şi potenţialului 
sociopolitic al comunităţilor umane de a face faţă la provocarea 
crizei globale multidimensionale care tot mai mult se adânceşte şi 
se diversifică structural și funcțional, fiind înainte de toate cauzată 
în mod pregnant de involuţia și regresul moralei sociale şi a 
degradării standardelor etico-valorice a omului contemporan. 

Corelația dintre etică şi politică, precum și dintre morală și 
securitate, se modifică radical în contextul necesității elaborării, 
adoptării și implementării strategiei mondiale de asigurare a 
securităţii omenirii şi a dezvoltării durabile în condiţiile 
imperativului depășirii crizei globale.  

Dintr-o perspectivă foarte largă, raportul şi interferenţa, pe de 
o parte, dintre teoria moralei şi a studiilor de securitate, iar, pe de 
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altă parte, dintre planul şi domeniul practic specific moralei 
tradiţionale, condiţionat de interese economice, sociale, spirituale 
etc., atât la nivel individual, cât şi la nivelul întregului socium, cu 
sfera acţiunii politice, înţeleasă în mod continuu, ca extensiune şi 
mecanism de promovare a economicului bazat pe principiul 
acumulării de resurse şi capital, au condiţionat în mare parte 
reconceptualizarea şi regândirea acestei relaţii dintre etică şi 
politică în cadrul paradigmelor a dezvoltării durabile şi noosferice. 
În mare măsură, cristalizarea şi edificarea teoriei, iar mai apoi a 
practicii securității umane, sunt condiţionate de discrepanţele şi 
dilemele care s-au agravat în contextul raportului tradiţional dintre 
politică şi morală, care mai apoi a fost extins la corelația dintre 
morală și securitate. Anume incapacitatea funcţională a moralei 
bazată pe principii depăşite de a face faţă sarcinilor sale 
fundamentale de reglementare a relaţiilor interumane, de 
constrângere morală, prescripţie normativă cu referinţă la 
comportamentul colectiv, dar şi la cel individual, în condiţiile 
transformării structurale a fenomenului politicului în studii de pace 
și securitate în era globalizării, a amplificării diverselor fluxuri 
socioeconomice, a şi condiţionat necesitatea trecerii la un alt nivel 
al conştiinţei morale.  

Corelaţia dintre etică şi securitate poate avea cel puţin două 
niveluri: unul teoretic şi altul practic. La nivel teoretic, contactul 
dintre etică drept disciplină de studiu şi domeniu de cercetare, pe 
de o parte, şi securitate ca un concept teoretic, pe de altă parte, 
oferă un vast teren de manevre metodologice şi conceptuale, 
realizându-se transferul valorilor morale către sfera viului în 
corelaţie cu aspectele politico-decizionale cu impact practic în 
domeniul asigurării securității omului.  

În plan teoretic, contactul dintre teoria moralei şi studiile de 
securitate devine o resursă importantă pentru dezvoltarea şi 
ramificarea domeniului de cercetare care stabileşte cu numeroase 
teorii politologice precum cea referitoare la asigurarea securității 
în relațiile internaționale sau la lupta politică şi exercitarea puterii 
sociopolitice în condiții de securitate cu scopul asigurării 
dezvoltării durabile a societății, referitoare la instituţiile 
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sociopolitice precum partidele sau grupurile de presiune ca 
instituții ce pot asigura participarea persoanei umane la afacerile 
publice în condițiile unei democrații funcționale, referitoare la 
fenomenul societăţii civile în contextul democratizării și 
dezvoltării sustenabile, vizând problematica culturii politice etc., 
profitând de obiectul său specific de investigaţie, fiind mult mai 
vast decât obiectul de studiu specific eticii generale, incluzând nu 
doar relaţiile dintre indivizi, dintre colectivitate, grup şi individ, 
dar şi relaţia morală dintre om sau societate, pe de o parte, şi 
vietate, natură, biosferă, mediu ambiant – pe de altă parte [2, p.11]. 

În plan practic, corelaţia dintre domeniul eticii şi normelor 
morale cu sfera acţiunii politice și sociale cu scopul asigurării 
securității personale dat și sociale se transpune, în mod firesc, în 
plan juridico-normativ, astfel manifestându-se un fenomen mult 
discutat de către jurişti: apariţia normelor de drept cu putere 
juridică de recomandare (soft law) şi norme de drept imperative şi 
obligatorii (hard law). Mai cu seamă, acest fenomen se manifestă 
în dreptul internaţional, unde normele legale recomandate includ 
diverse convenţii, tratate multilaterale, ghiduri, directive etc., iar 
normele juridice obligatorii sunt cele care prevăd şi mecanisme de 
sancţionare directă în caz de abatere sau de nerespectare la nivel 
de persoană sau stat ca subiecţi de drept. 

Preocupările savanţilor, ale gânditorilor iluştri din toate 
timpurile pentru relaţia dintre securitate, politică şi etică reflectă 
importanţa socială a acestor corelații, încărcătura şi potenţialul lor 
reformator şi regenerator pentru întreaga omenire, mai ales în 
perioadele de restrişte şi de instabilitate sociopolitică majoră 
referitor la cele trăite de comunitatea umană azi, în timpul 
extinderii tot mai vaste a crizei globale şi a scăpării de sub 
controlul omului a numeroaselor procese naturale şi antropo-
sociale, capabile să pericliteze perspectivele de dezvoltare a 
civilizaţiei umane contemporane pe viitor.   

Structura crizei mondiale poliaspectuale contemporane, ca 
preocupare prioritară şi obiect principal al acţiunilor de combatere 
din cadrul bioeticii politice, ca extensiune funcţională a 
domeniului eticii biologice globale în spaţiul securizării acţiunii 
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politice, se axează cu precădere pe individul uman, pe asigurarea 
securității sale, dar şi pe formaţiunile şi grupurile sociale 
constituite din persoane individualizate, fiind evidenţiate 
necesităţile şi particularităţile acestora în raport cu alte elemente. 
Specificul grupurilor sociale este în directă concordanță cu mediul 
firesc de viaţă caracteristic omului, ca subiecte ale relaţiilor şi 
raporturilor morale, printre care componenta biomedicală tinde să 
devina una dominantă în virtutea priorităţilor şi trendurilor de 
dezvoltare a preocupărilor şi de reorientare a interesului omenirii 
în perioada conştientizării pericolelor și mobilizării în vederea 
depăşirii crizei globale. Astfel se vor evidenţia trei grupuri 
principale de probleme globale ca elemente componente ale crizei 
mondiale: 1. probleme globale antropo-sociale, 2. probleme socio-

naturale şi 3. probleme globale inter-societale. Toate aceste 
amenințări din categorii diferite sunt interconectate și 
interdependente, fiindu-le specific efectul domino ca mod de 
manifestare, în sensul că o provocare poate genera alta. Totodată, 
se remarcă faptul că toate amenințările aduse în discuție au ca 
specific capacitatea de a se extinde rapid în plan local,regional și 
mondial, constituind amenințări importante și pentru securitatea 
internațională. 

O premisă importantă care a prefigurat apariţia concepției 
societății umane ca fenomen socio-civilizaţional complex, au 
constituit și ritmurile galopante ale crizei mondiale din a doua 
jumătate a sec. XX. Deducem că degradarea ecologică în proporţii 
globale pe Terra, creşterea progresivă a populaţiei planetei, proces 
scăpat de sub controlul organismelor internaţionale şi guvernelor 
principalelor state vizate, creşterea discrepanţei la nivelul 
bunăstării oamenilor în societăţile foarte bogate şi cele foarte 
sărace din lume, goana înarmărilor, pericolul unui conflict nuclear 
militar etc. – toate aceste aspecte au generat importante frământări 
în rândurile teoreticienilor şi practicienilor din domenii de o 
importanţă crucială precum sfera politicii, economiei, educaţiei, 
medicinii etc. În rezultat, au fost identificate, inclusiv cu aportul 
unor asemenea instituţii mondiale influente precum Clubul de la 
Roma, posibilele căi de ieşire din impasul care continuă să se 
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agraveze, în care se află omenirea la etapa actuală. Concepția 
societății umane, în acest context, a devenit un domeniu 
interdisciplinar de cunoştinţe vaste, dar şi de metode și mecanisme 
viabile de asanare a crizei mondiale. 

O perspectivă nouă asupra securității umane propune 
cercetătoarea N. A.-M. Munteanu, referindu-se la importanța 
comunicării mediatice în contextul stabilizării sociopolitice în 
regiunile de conflict, cu impact asupra securității cetățenilor [3, 
p.475]. În consecință, considerăm că suportul mediatic, informarea 
adecvată a populației și furnizarea datelor corecte pentru autorități 
în cadrul operațiunilor de menținere a păcii în zonele de conflict se 
dovedesc a fi elemente inerente unei colaborări benefice și utile 
dintre forțele de menținere a păcii cu populația ce necesită protecție 
și ajutor, în vederea stabilizării situației și securizării populației 
civile.   

Aspectele demografice, diverse implicații nocive ale violenței 
în familie și comportamentul familial, precum și politica de gen în 
contextul imperativelor securității umane, au fost analizate de 
cercetătoarea C.-D. Răducu, care a subliniat valoarea abordării 
specifice securității umane în a conceptualiza și a înțelege, a 
combate și a contracara amenințările ce afectează persoanele în 
calitate de victime și care-i pot transforma în surse de violență și 
insecuritate pentru alții [4, p.164]. Totodată, considerăm că devine 
fundamental important de remarcat că aspectele de gen sunt 
elemente de nelipsit în politicile contemporane de echitate socială 
și nediscriminare ca parte a securității umane.  

S.-P. Grecu analizează îndeaproape procesele de democratizare 
în statele est-europene în corelație cu progresul securității umane 
în baza cazului României [5, p.138]. Astfel, se constată că 
securitatea umană este complementară procesului de 
democratizare și poate fi fortificată și amplificată prin aderarea la 
organizații de securitate internaționale. Totodată, considerăm că 
rolul conjuncturii internaționale și sprijinul aliaților devine crucial 
în susținerea reformelor de politici interne și de corelare a 
legislației și practicilor sociale cu dezideratele securității umane. 
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Cercetătorul H.-T. Crișan reiterează importanța tandemului 
dintre progresul în domeniul drepturilor fundamentale ale omului 
și fortificarea securității umane [6, p.78]. Drepturile individuale ale 
persoanei considerăm că devin sprijinul principal al succesului 
promovării securității umane care devine, în acest context, un drept 
moral individual, fundamental important pentru fiecare ființă 
umană și o cerință minimă pentru dezvoltarea personală.  

Suveranitatea, ca responsabilitate socială și a statului în fața 
persoanei umane care vine să  completeze problematica dezvoltării 
umane, a fost analizată de către cercetătoarea A. Iancu [7, p. 117]. 
În viziunea noastră, soluționarea conflictelor locale și regionale 
prin prisma responsabilității de a acorda asistență umanitară oferă 
o nouă perspectivă asupra securității umane axată pe conceptul de 
responsabilitate de a proteja. Iar suveranitatea statelor pe teritoriul 
cărora au loc conflicte violente ce periclitează securitatea 
persoanelor, implicit, au responsabilitatea de a apela la ajutorul 
extern în contextul paradigmei constructivismului social referitor 
la securitatea internațională.     

Interesele individului uman, precum și cele sociale nu pot fi 
apărate în alt mod decât prin implicarea statului, ceea ce reprezintă 
o opinie combătută prin concepția securității umane asigurare nu 
doar la nivel instituțiilor statului, ci și prin diverse mecanisme 
locale și comunitare, care sunt monitorizate și la nivel internațional 
de organisme specializate. Se analizează abordarea structurală și 
sinergetică asupra fenomenului securității ca un element capabil să 
genereze stabilitate ordinii sociale cu condiția amplificării 
deviației în cadrul acestui fenomen. Însă, securitatea devine un 
sistem social compus din relații sociale, oameni, instituții etc., iar 
deviația, din perspectivă sinergetică, conferă o plasticitate acestui 
sistem și o adaptabilitate mai mare la necesitățile sociumului. Este 
cercetată problematica securității informaționale din perspectiva 
naturii sale sociale, în care se menționează că principalele riscuri 
pentru om în era tehnologiilor înalte se conțin în posibilitățile 
extinse de manipulare informațională a individului prin 
intermediul rețelelor de socializare sau exploatând necesitatea 
permanentă a naturii umane în noi informații și date. Securitatea 
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umană în epoca tehnologiilor comunicaționale de vârf poate și 
trebuie să țină cont de aceste pericole și vulnerabilități sporite, 
totodată, trebuie luate în calcul și avantajele și oportunitățile 
deosebite ce apar în acest context, legate mai ales de 
transparentizarea și democratizarea spațiului public prin accesul 
facil la utilizarea tehnologiilor moderne. 

Problematica democratizării decizionale revine în prim-planul 
atenţiei analiştilor şi cercetătorilor fenomenelor securitare astfel 
încât punctul de vedere prezentat anterior îl găsim şi în teoria 
tehnocratică susţinută de K. Deutsch, conform căreia 
democratizarea decizională este o chestiune ce ţine de 
perfecţionarea comunicării politice şi optimizarea tehnică a 
spaţiului decizional.  

Numeroasele aspecte legate de decizia politică în epoca 
democratizării sociumului, concepută ca un act de opţiune şi voinţă 
politică, specifică pentru un anumit mod de acţiune, adoptată în 
regim alternativ şi prin alegerea din mai multe variante posibile în 
vederea soluţionării unei probleme de interes politic, sunt strâns 
legate de procesul de asigurare a securității sistemice. Prin decizii 
politice finite înţelegem normele constituţionale, legi adoptate de 
Parlament, politici şi strategii publice, de stat, diverse acorduri şi 
tratate (privind relaţiile dintre state, pe plan extern), decizii 
(inclusiv judecătoreşti), hotărâri (emise de organe publice locale 
sau de autorităţi de stat), precum şi strategii, poziţii publice, puncte 
de vedere oficializate (elaborate de un partid sau de un grup de 
presiune). Decizia politică reflectă raporturile de putere şi 
reprezintă rezultatul conflictelor şi negocierilor dintre forţele 
sociale existente într-un sistem sociopolitic la un moment dat, dar 
și o consecință a raporturilor dintre factorii ce asigură securitatea 
și cei ce destabilizează sistemul. 

Devine indubitabilă creşterea rolului politic al mass-mediei ca 
mecanism şi factor de securizare în diverse conflicte 
informaționale odată cu transparentizarea, democratizarea 
proceselor decizionale în contextul securizării întregului socium, 
atunci când forţele sociale nu doar conştientizează pericolele la 
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adresa lor, ci şi se transformă prin acţiune şi coordonare 
raţionalizată în factori generatori de securitate în sistem. 

Soluţionarea problemei supravieţuirii omenirii în condiţii 
decente, asigurând toate premisele necesare pentru un nivel înalt 
de viaţă și de securitate umană al fiecărui individ, dar şi al 
umanităţii în ansamblu, în perioadele ulterioare de după depăşirea 
crizelor ce ameninţă civilizaţia contemporană, depinde în mare 
măsură de găsirea unei formule funcţionale pentru stabilirea unui 
control social eficient, inclusiv prin diverse surse mass media, 
asupra procesului de dirijare socială, mai ales în cazul procesului 
managerial folosind tehnologii biologice şi informaţionale 
avansate, la care marea majoritate a populaţiei nu are acces, spre a 
asigura o dezvoltare durabilă a întregii civilizaţii umane în condiţii 
de echitate. Astfel, se poate remarca un şir de mecanisme ce se 
impun a fi puse în aplicare pentru realizarea acestui deziderat, 
aflându-se într-o interdependenţă sistemică. Democratizarea 
accesului la deciziile politice şi sociale de importanţă cardinală 
pentru societate, fortificarea sistemului juridic şi de apărare a 
drepturilor şi libertăţilor omului, creşterea importanţei 
fundamentării ştiinţifice a procesului de guvernare şi proiectelor 
sociopolitice, mecanisme importante dar care pe departe sunt 
depăşite de rolul mediator în cadrul stabilirii unui control social 
eficient asupra procesului decizional din sfera sociopolitică, al 
fortificării şi sprijinirii mass media ca a patra putere în stat şi cel al 
expertizării etice a proiectelor, politicilor şi strategiilor macro-
sociale propuse spre a fi implementate în practica socială de către 
clasa politică.   

Securitatea umană prefigurează formarea unor alternative de 
analiză a fenomenelor și proceselor sociopolitice contemporane la 
modelele analitice și abordările tradiționale realiste și liberale în 
studiile de securitate. Totuși, securitatea umană rămâne o 
concepție cu perspective de a fi îmbunătățită, completată și 
diversificată, prin adaptarea ei la evenimentele și noile tendințe 
teoretice care îi vor determina evoluția ulterioară [8, p.53]. 
Schimbările globale climaterice sunt interdependente cu procesele 
sociale și se determină reciproc, considerând că procesele globale 
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care modifică principiile și modelele cunoscute ale vieții umane 
impun niște standarde și priorități de securitate pentru societatea 
contemporană și generațiile viitoare. În acest context, securitatea 
personală a cetățeanului devine o parte componentă a securității 
sociale și comunitare – obiect prioritar al eforturilor și acțiunilor 
de asigurare a securității.  

Depăşirea crizei globale contemporane va deveni posibilă nu 
doar prin implicarea componentei spiritual-morale, dar şi a unui şir 
de forţe sociale şi profesionale, precum şi numeroase mecanisme 
sociopolitice şi tehnologice. În acest context, asigurarea securități 
umane, lupta pentru puterea politică, promovarea şi lobby-ul 
intereselor corporative, personale şi colective, participarea 
cetăţenilor în procesele de adoptare şi implementare a deciziilor 
politice devin tot mai evident elemente sociopolitice fundamentale 
în procesul de elaborare a strategiilor şi algoritmilor de depăşire a 
crizei mondiale, determinate înainte de toate de degradarea 
atitudinii morale a omului faţă de sine însuşi şi faţă de natura 
înconjurătoare 

Moralitatea şi moralizarea devine tendinţa de urmat şi pentru 
Republica Moldova în perspectiva apărării şi promovării 
intereselor ei naţionale, astfel că noi metode şi metodologii se cer 
a fi aplicate în studiul problematicii asocierii internaţionale a 
Republicii Moldova în contextul promovării valorilor specifice, a 
asigurării şi respectării securităţii umane la scară mondială. 
Abordarea specifică concepției securității umane este una dintre 
acele abordări metodologice ce pot deschide noi perspective 
inclusiv asupra conceptualizării subiectului asocierilor şi 
cooperării internaţionale. În Republica Moldova, problematica 
fortificării securităţii umane, a început să se manifeste, mai 
pregnant şi mai univoc, în spaţiul politic, odată cu intensificarea 
procesului de deschidere socială şi politică a societăţii şi clasei 
politice autohtone la tendinţele şi trendurile sociale şi politice 
mondiale, determinate, în mare parte, de intensificarea proceselor 
mondiale, a problemelor globale şi regionale cu care se confruntă 
inclusiv Republica Moldova, de rând cu alte state ale lumii, dar şi, 
concomitent, cu iniţierea procesului de racordare a legislaţiei 



100 

interne la cea europeană, în perspectiva aderării Republicii 
Moldova la Uniunea Europeană.  
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