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CARACTERISTICA MECANISMULUI DE ASIGURARE
A SECURITĂȚII NAȚIONALE
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CHARACTERISTIC OF THE MECHANISM OF INSURANCE
OF THE NATIONAL SECURITY

The particularities to achieve the mechanism of insurance of the national security, in terms 
of transformation toward social democratic principles of civil society, provide the syner-

gistic unification of dialectical methodology and a more thorough analysis of state policy unit 
and of the activity of the society and determining the priority directions of social and state acti-
vity, in particular the organization of political life and the increase of the authority of the state.
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În baza analizei problemei securității 
naționale, în general, și a mecanis- 

mului asigurării securității naționale, în 
particular, vom preciza că mecanismele 
investigate sunt niște structuri destul de 
conservative și rigide. Ele se creează în 
conformitate cu prevederile constituției 
unui sau altui stat și, din punct de vede-
re instituțional, implică și organismele de 
coordonare (de exemplu, consiliul de se-
curitate), o rețea de ministere de resort (al 
apărării, al situațiilor de urgență, al aface-
rilor interne) și departamente, organele de 
aplicare a legii (procuratura, tribunalele 
etc.). Mai mult ca atât, în această categorie 
se includ un număr mare de alte ministere, 
departamente etc., care asigură securitatea 
societății, statului și individului, ca obiec-
tive ale sistemului de securitate națională, 
în conformitate cu funcțiile lor legale, bine 
determinate.

În contextul celor de mai sus, vom abor- 
da interdependența dialectică a activității 
de stat (ca activitate a subiectului principal 

al asigurării securității naționale) și acti-
vitatea societății (ca element al societății 
civile), care, potrivit autorilor, constituie 
esența acestei categorii, în conștientizarea 
realizării mecanismului asigurării securi- 
tății naționale, în contextul transformări-
lor sociale și culturale. Aici trebuie de spe-
cificat că activitatea de stat referitoare la 
asigurarea securității naționale nu se limi-
tează doar la activitatea politică, ci include 
următoarele domenii: economic, militar, 
tehnic, ideologic, social etc. Cu toate aces-
tea, subliniem că, în contextul prezentei 
cercetări, ne interesează, mai întâi de toate, 
activitatea politică, pentru că este o reflec-
tare a unor relații concrete între subiecții 
sistemului asigurării securității naționale. 
Specificul acestei activități se rezumă la 
faptul că ea abordează, în mod direct, do-
meniul relațiilor dintre actorii sociali (în 
acest caz – subiectele și obiectele sistemului 
de securitate) și puterea, ca element dirigu-
itor al mecanismului asigurării securității 
naționale. 
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Reieșind din numeroasele studii în do-
meniu, politica joacă un rol deosebit în 
sistemul de securitate națională. Aceasta 
ar trebui să devină (deși, în practică, nu 
întotdeauna se materializează) un instru-
ment al realizării obiectivelor și intereselor 
publice, care constau în protejarea indivi-
dului, societății și statului de la eventualele 
amenințări și pericole externe și interne. 
Nu întâmplător, în multe țări s-a încetățenit 
sintagma „politica securității naționale”. 
Astfel, printre oamenii de știință, în spe-
cial politologii occidentali, este utilizată 
frecvent ipoteza potrivit căreia politica 
securității naționale influențează destul 
de mult societatea, care tinde să-și asigu-
re condițiile de viață, precum și să-și rea-
lizeze sarcinile pe arena internațională. În 
același context, nucleul activității politice 
în domeniul securității este determinat 
de problemele care se referă la stabilitatea 
organizațională a statului, sistemelor poli-
tice, guvernelor și, de asemenea, a ideologi-
ilor după care acestea se ghidează [1, 2, 3].

În literatura de specialitate, politica, 
în contextul securității, de cele mai multe 
ori este abordată ca o totalitate de acțiuni 
pentru asigurarea realizării intereselor 
național-statale, prin întregul arsenal de 
fonduri disponibile. De asemenea, este 
definită ca o activitate de identificare (de 
studiere), de prevenire, de eliminare a pe-
ricolelor și amenințărilor care ar putea pro-
voca daune inacceptabile pentru individ, 
societate și stat [4]. Așadar, mecanismele 
asigurării securității naționale cuprind o 
gamă largă de tipuri de activități orientate 
spre rezolvarea unor probleme concrete, al 
căror aspect politic, în condițiile socium-
urilor tranzitive, devine dominant. 

Pentru o înțelegere adecvată a locului 
și a rolului politicii în domeniul asigurării 
securității este necesară o analiză filosofică 
profundă, determinarea interdependenței 
cu alte fenomene ale vieții sociale. Aplica-

rea procedeelor filosofice, general-teoretice 
și a schemelor, asupra fenomenelor și pro-
ceselor politice complexe pe plan intern, va 
influența în mare măsură obținerea rezul-
tatelor în realizarea lor practică. 

Fiind un fenomen de „ordin secundar”, 
politica, luată în ansamblul ei, reflectă na-
tura societății. Ea se prezintă ca o exprima-
re a bazelor culturale ale civilizației, a unui 
sistem istoric complex al relațiilor sociale, 
este într-o interdependență directă cu ni-
velul de dezvoltare social-economică a 
țării. Se poate afirma cu certitudine: cum 
este societatea, așa este și politica [4]. Dar 
remarcăm că: cum este politica, așa se pre-
zintă și securitatea societății și statului aflat 
în proces de transformare. 

Nivelul de înțelegere a necesităților din 
domeniul securității derivă din cunoașterea 
aprofundată a esenței societății și dintr-o 
politică adecvată. Rolul politicii nu constă 
în „reflectarea” pasivă a fenomenelor și pro-
ceselor vieții sociale, dar și în influențarea 
în mod activ asupra lor.

Completând organizarea socială și poli-
tica, astfel se „corectează” dezvoltarea soci-
ală, i se adaugă un caracter clar definit. Și cu 
cât mai puțin, la un moment bine conturat, 
societatea devine aptă să se organizeze, cu 
atât mai mult ea are necesitate de mijloace 
politice de reglementare social-politică. 

S-a remarcat că în majoritatea socie- 
tăților de tip tranzitiv, cele mai vulnerabi-
le momente ale autoorganizării sociale se 
completează destul de eficient cu activita-
tea politică. Astfel, este necesar să se acor-
de o atenție deosebită faptului că neajun-
surile din autoorganizare se completează 
contradictoriu cu tendințele colectiviste, 
aspirațiile comunitare. Principalul motiv 
în complicațiile care apar în procesul de 
autoorganizare socială constă, în mod evi-
dent, în primul rând, în specificul spiritual 
al poporului, în gradul înalt de „libertate 
interioară”, care contravine cu formalizarea 
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voluntară și organizarea într-o unitate, ca 
o simplă sumă de indivizi, care ar repre-
zenta „atomii” omului [5]. Prin urmare, 
abuzul puterii de stat și al mijloacelor po-
litice de reglementare își asumă rolul de 
factor compensator, instrument necesar 
de integrare, pentru depășirea lacunelor 
autoorganizării.

Analiza acestei probleme permite de 
a afirma că, în societatea de tranziție, 
transformările socioculturale depind în 
mare măsură de doi factori principali:  
1) de conducere, căreia îi corespund me-
canismele formale și legitime ale asigură-
rii securității naționale, create de stat, și  
2) homeostazici, cărora le corespund meca-
nismele spontane, nelegitime ale asigurării 
securității naționale. Astfel de mecanisme 
apar neplanificat, în anumite condiții so-
cioculturale (aproape haotice), și au rolul 
de supraviețuire a sistemului social, când 
conducerea sau mecanismele nelegitime de 
asigurare a securității naționale, în realita-
te, își pierd eficacitatea, se egalează cu fac-
torii interni și externi.

Astfel, organizarea cu ajutorul politicii 
înlocuiește și completează autoorganizarea 
socială, în cazul în care în procesul de auto-
organizare apar disfuncții de proporții. Iată 
de ce, pentru societățile și statele de tip tran-
zitoriu, rolul politicii este considerabil, mai 
ales începuturile activității organizaționale; 
din asta și rezultă importanța puterii, au-
toritatea ei, puterea ei de influență asu-
pra vieții poporului și asupra asigurării 
securității. 

Nu este întâmplător că, în conștiința ma- 
jorității cetățenilor, problemele cotidiene, 
apariția și soluționarea lor sunt și vor fi lega-
te, mai întâi de toate, de fenomenele politice 
și de activitatea organelor puterii de stat. O 
atare percepție a politicii în conștiința oa-
menilor nu doar prezintă cerințe deosebite 
față de activitatea politică, dar și determină, 
de fapt, locul ei în viața socială. 

Politica, începutul ei imperios, funcțiile 
de organizare și de reglementare au jucat 
întotdeauna un rol deosebit în dezvoltarea, 
consolidarea și supraviețuirea cetățenilor, 
societății etc. În același timp, slăbirea pute-
rii de stat, în special în momentul său inci-
pient, duce, de obicei, la o criză profundă în 
viața poporului, creează o amenințare reală 
la adresa unității și securității sale.

Orientarea prioritară a activității so-
ciale și de stat (a politicii), în domeniul 
securității, ar trebui să fie protecția elemen-
tului spiritual al societății, consfințit în sis-
temul constant al arhetipurilor sociale, spe-
cifice poporului, națiunii și care unifică so-
cium-ul într-un tot întreg. Cu ajutorul unei 
politici deliberate, este necesar de a asigura 
stabilitatea bazelor culturale și de civilizație 
a societății [4]. Acest tip de politică este 
o politică națională, bine determinată și 
orientată, care exprimă o înțelegere clară 
din partea agenților puterii, a priorităților 
naționale și de stat, formulate în doctrina 
dezvoltării sociale și împărtășită de majo-
ritatea. Prevederile principiale ale acestei 
doctrine trebuie să fie incluse în cadrul 
conceptelor de securitate națională. Ast-
fel, strategia securității poate fi unificată cu 
motivele profunde ale activității umane – 
cu factorii fundamentali ai lumii interioare 
a omului, cu temeiul existenței umane, cu 
cele mai superioare motive de viața spiri-
tuală, a căror descoperire este asociată cu 
tradițiile spirituale, cultura și bazele mora-
le ale vieții sociale și religiilor [6], și nu cu 
scheme abstracte și proiecte de „un viitor 
mai bun”.

Necesitatea și oportunitatea de a-și ex-
prima în politică doctrina națională nu este 
în contradicție cu diversitatea obiectivă a 
necesităților și intereselor sociale, cu viziu-
nile ideologice și principiile politice. Într-o 
societate diferențiată nu poate fi exclusă ma-
nifestarea diferitor interese, acordul cărora 
constituie obiectivul principal al politicii. 
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Un temei real și unitar pentru realiza-
rea acordului social, care este un element 
important și o condiție primordială a sta- 
bilității sistemului social, este totalitatea de 
valori socioculturale fundamentale, care 
 exprimă nucleul spiritual și moral al 
esenței poporului, din care cauză sunt per-
cepute de către majoritatea cetățenilor. 

În raportul „valori–necesități–interese”, 
componenta de bază este prima dintre ele. 
Tradiția spirituală națională produce valori 
cu un statut mai superior, cu influențe asu-
pra vieții cotidiene, în comparație cu cea 
occidentală, care pune accentul pe interese. 
Această concluzie se integrează direct cu 
viziunile lui N. Danilevski, care consideră 
că „interesul nu este principala forță motri-
ce a poporului, dar conștiința morală inter-
nă” [7, p. 195].

Anume valorile culturale au o rezistență 
maximă și o recunoaștere generală, în timp 
ce necesitățile și interesele sociale nu au un 
caracter static, nu sunt constante, depind 
de o varietate de factori. În același timp, 
valorile primordiale ale vieții ar trebui să 
exprime principalul conținut al politicii în 
domeniul securității în societățile (statele) 
în tranziție [8, p. 253]. 

Un imperativ indispensabil pentru ma-
joritatea societăților tranzitive, în condițiile 
actuale, în procesul realizării politicii 
naționale, se impune a fi cerința de asigu-
rare a pluralismului intereselor în baza mo-
nismului valorilor.

O caracteristică importantă a vieții 
social-politice a societăților în tranziție 
este factorul dualismului, care se exprimă 
prin „caracterul suprasocial al puterii”. În 
Ucraina, de exemplu, încă la începutul se-
colului al XVIII-lea a apărut fenomenul 
dualismului social, care s-a manifestat în 
ruperea elitei politice de viața poporului. 
Nivelul înalt al autonomiei puterii, în lipsa 
unei legături invers proporționale, creează 
o amenințare reală pentru ruperea de soci-
etate în momentele critice ale vieții istorice. 

Un pericol deosebit, în această situație, 
apare în cazurile de „deznaționalizare” 
a societății. Această amenințare se rezu-
mă la faptul că autonomia puterii duce la 
pierderea orientării naționale de către elita 
politică și promovarea unei politici care nu 
reflectă așteptările naționale ale țării. Peri-
colul manifestării unei politici „fără carac-
ter național” duce țara spre scopuri greșite, 
în diferite perioade. De exemplu, în istoria 
ucraineană (inclusiv în cea contemporană), 
aceste manifestări ale lipsei caracterului 
național s-au impus ca un pericol, deoarece 
în atare situații se demolează mecanismul 
asigurării naționale a țării. 

O altă manifestare negativă a potențialei 
ruperi dintre putere și popor este tendința 
experimentării sociale, care este în con- 
tradicție cu necesitățile și interesele popo-
rului, exprimată în așa-numitul ,,paradox 
al modernizării forțate”. 

Orice experiment social de avengură, 
care ignoră valorile și tradițiile naționale, 
de fiecare dată duce la apariția șocurilor 
profunde în societate, însemnă întrerupe-
rea „legăturilor dintre epoci”. 

„Decalajul în continuitatea dezvoltării 
istorice ... se conectează cu pierderile soci-
al-politice și instaurarea noului, prin meto-
de nonpașnice, constată O. Makeev. Aproa-
pe nicăieri nemulțumirea unui bătrân și o 
tranziție bruscă într-o stare nouă nu s-au 
bucurat de succes, deoarece procesul isto-
ric se rezumă într-o sinteză dintre trecut și 
prezent” [9]. 

În timpul ,,modernizării coercitive” se 
produce nu doar refuzul de continuitatea 
istorică și de valorile tradiționale, dar și 
distrugerea instituțiilor sociale și politice, 
deformarea structurii mecanismului asi-
gurării securității naționale, care duce in-
evitabil la slăbirea funcțiilor de protecție 
a sistemului social tranzitiv și creșterea 
amenințărilor asupra securității.

Depășirea dualismului social-politic, a 
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tendințelor periculoase referitoare la de-
etatizarea elitei puterii, refuzul de a prac-
tica „modernizări coercitive” nu este doar 
o problemă politică, ci, de asemenea, o 
condiție importantă pentru soluționarea 
efectivă a problemei securității naționale 
pentru societățile (statele) în tranziție, în  
general, și a problemelor referitoare la fun- 
cționarea mecanismelor asigurării secu- 
rității lor naționale, în special.

Insuficiența evidenței în politică a ma-
nifestării fluctuațiilor ciclice în cadrul pro-
cesului istoric, a scării acțiunilor dimensi-
unilor variabile și naturii lor culturale și 
civilizaționale duce la dezorganizarea so-
cială și la crize social-politice, iar drept ur-
mare, la schimbări destructive ale mecanis-
melor de asigurare a securității naționale. 
Interesele asigurării acestei securități în 
societățile (statele) tranzitive impun măsuri 
politice contemporane pentru reformele so-
ciale, care duc la minimalizarea pericolului 
pentru procesele sociale în depășirea limi-
telor lor. Ca rezultat al acestora se realizează 
scopul fundamental al reformelor: elimina-
rea de tensiuni sociale, prevenirea stopării 
procesului istoric și realizarea unei ascensi-
uni susținute în cadrul unei evoluții stabile. 
În ceea ce privește mecanismul asigurării 
securității naționale în condițiile tranzitive, 
acțiunile politice ar trebui să urmărească 
scopul de a asigura dezvoltarea continuă și 
progresivă a elementelor și structurii sale, 
fără salturi critice și transformări radicale.

După cum s-a menționat anterior, stra- 
tegiile de politică externă, în ceea ce pri- 
vește securitatea statelor tranzitive, sunt 
determinate de situația politică internă, 
de situația geopolitică și de locul statelor 
în sistemul legăturilor culturale mondiale. 
Esența geopoliticii este revelată nu doar 
prin condițiile geografice, care determi-
nă situația externă a statului, dar și prin 
problemele care vizează relațiile cultura-
le și civilizaționale la nivel mondial [10]. 

O identitate geopolitică clară, precum și 
o imagine clară despre natura cultural-
civilizațională a statului constituie condiția 
de bază în perfecționarea politicii princi-
piale, care favorizează realizarea mecanis-
mului de asigurare a securității naționale în 
cadrul politicii externe. În acest context, în 
opinia noastră, extrem de importantă este 
alegerea abordării conceptuale în deter-
minarea locului pe care îl ocupă statul în 
procesul istoric universal. Studiile contem-
porane accentuează necesitatea dezicerii de 
utilizarea conceptului controversat despre 
identitate și abordarea în prim-plan a pro-
blemei autovalorii. 

Din punct de vedere metodologic, auto-
valoarea presupune că destinul istoric pen-
tru orice stat aflat în perioada de tranziție 
nu poate fi dedus din conținutul concep-
telor „generale”, inclusiv din noțiunea de 
„progres” sau „democrație”, iar din punct 
de vedere axiologic nu există astfel de 
obiective și valori, în numele cărora s-ar 
sacrifica cetățeanul și societatea. Percepe-
rea noțiunii de autovaloare în condițiile 
de tranziție socioculturală deseori se mi-
nimalizează, ceea ce duce la o perturbare 
a legăturilor reciproce dintre anumite me-
canisme în asigurarea securității naționale, 
din punct de vedere al relațiilor subiectiv-
obiective.

Menționăm că, în condițiile transfor-
mărilor, se observă o accentuare a meca-
nismului asigurării securității naționale 
și o neglijare a mecanismelor asigurării 
societății și individului. 

Oferirea din exterior a unor informații 
exagerat de multe, preponderent sociocul-
turale, proces care se produce, mai ales, în 
condiții tranzitive, poate avea drept scop 
transformarea valorilor și orientărilor vita-
le ale unei categorii de cetățeni sau ale unui 
grup social al țării beneficiare.

Pe de altă parte, avantajul de a consuma 
informație aplicativă și științifico-tehnică 
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permite nu doar de a evita destabilizarea, 
dar și de a orienta societatea spre transfor-
mări progresiste cu ajutorul mijloacelor 
tehnologice și care oferă posibilitatea de 
a rezolva mai eficient problemele sociale 
acumulate. În acest sens, suntem de acord 
cu punctul de vedere al cunoscutului cer-
cetător rus O. Makeev, care consideră că 
sarcina puterii politice se rezumă în „a nu 
se expune stihiei schimbului intercultural”, 
a îmbunătăți considerabil fluxul schim-
bului de informație, a tinde ca circulația 
informației aplicative, care se atribuie la 
tehnologiile reale, să depășească creșterea 
informației culturii generale, care generea-
ză o „revoluție forțată” [9, p. 246].

O astfel de reglementare este de o 
importanță deosebită pentru societățile 
(statele) moderne în transformare, care se 
confruntă în ultimii ani cu o „intervenție 
informațională” reală, baza căreia este flu- 
xul nelimitat de informație socioculturală, 
care vine din Occident și care vizează dez-
integrarea valorilor sociale ce s-au format 
timp de secole, pe parcursul dezvoltării 
istorice a țărilor. Or, politica se prezintă și  
ca un mijloc important de asigurare a se 
curității informaționale prin controlul sta- 
tului și reglementarea fluxului informațio- 
nal în limitele schimbului cultural inter- 
național. Astfel, politica ca un instrument 
general de reglementare socială oferă posi-
bilitatea nu doar să contracareze „prezența 
nejustificată de teroare în masă”, dar, de 
asemenea, să asigure funcționarea într-o 
anumită măsură a mecanismului de secu-
ritate a individului, societății și statului. Cu 
toate acestea, posibilitatea respectivă poa-
te deveni o realitate, numai datorită unei 
evidențe atente a tuturor componentelor 
care influențează asupra eficienței rezolvă-
rii acestei probleme complexe. 

În contextul transformărilor, politica 
reală este în măsură să procedeze astfel, dacă 
ea întruchipează concluziile cunoștințelor 

științifice, se bazează în principal pe con- 
solidarea valorilor naționale și este susținută 
de o responsabilitate morală înaltă a celor 
care realizează o astfel de politică [4, p. 50].

După cum s-a menționat mai sus, 
metodele și tehnicile pentru asigurarea 
securității, precum și mijloacele folosite 
pentru rezolvarea problemelor din acest 
domeniu depind foarte mult de principii-
le de organizare a vieții politice, cum ar fi 
sistemul politic al societății și regimul de 
putere. În același timp, o importanță mare 
pentru determinarea căilor și modalităților 
de rezolvare a problemelor din domeniul 
securității îl are caracterul fiecărei etape 
de dezvoltare politică. În contextul schim-
bărilor sociale, care sunt însoțite de unele 
manifestări de conflict, în timpul procese-
lor evolutive lente, problemele de asigurare 
a securității nu pot să nu se deosebească, 
la fel ca și caracterul amenințărilor cu care 
se confruntă individul, societatea și statul. 
În conformitate cu acest fapt, în activitățile 
privind asigurarea securității trebuie să se 
utilizeze o varietate de tehnologii politice.

Trebuie de remarcat faptul că obiectivele 
principale în domeniul asigurării securității 
au un caracter persistent și durabil, într-o 
oarecare măsură sunt constante și conțin 
în întregime anumiți parametri. Abordări-
le conceptuale pentru asigurarea securității 
naționale pentru țările în curs de tranziție 
din spațiul postsovietic și scopul principal 
al asigurării securității sunt determinate de 
crearea și susținerea unei situații economice, 
politice, internaționale și militar-strategice a 
statului, care ar crea condiții favorabile pen-
tru dezvoltarea individului, societății și sta-
tului și ar elimina riscul de minimalizare a 
rolului și importanței statului ca subiect al 
dreptului internațional, subminând capaci-
tatea statului de a realiza interesele individu-
lui și societății pe arena internațională. Toa-
te acestea subliniază prioritatea activităților 
politice, economice și de informare în do-
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meniul securității și oferă o serie de principii 
și sarcini de bază, a căror reglementare duce 
la punerea în aplicare a intereselor naționale 
în politica internă și externă. 

Este necesar de atras atenția asupra 
faptului că în diverse activități, în ceea ce 
privește punerea în aplicare a mecanismu-
lui de asigurare a securității naționale, este 
utilizat un arsenal considerabil de mijloa-
ce economice, politice, informaționale etc. 
Precizăm că politica (activitatea politică) 
în condițiile transformărilor sociocultu-
rale, în contextul arsenalului de mijloace 
menționat, joacă un rol esențial în punerea 
în aplicare a sarcinilor și funcțiilor meca-
nismului asigurării securității naționale. 
În practică, combinația lor este determi-
nată, în primul rând, de scopurile și obiec-
tivele în materie de securitate, de tipurile 
de amenințări și pericole, care reies din 
situația social-politică reală, de caracteris-
ticile puterii în sine, de capacitatea sa de a 
aborda probleme emergente, de resursele 
disponibile și instrumentele de influență 
politică de care dispune [11, pp. 7-11].

Este cunoscut faptul că, bazându-se pe 
forță (coerciție, violență), dreptul și au-
toritatea, puterea politică le folosește nu 
numai pentru realizarea voinței sale, dar, 
de asemenea, pentru rezolvarea diferitor 
probleme din domeniul securității. Împre-
ună, acestea permit îndeplinirea reglemen-
tării influenței asupra proceselor sociale și 
rezolvarea conflictelor și contradicțiilor. 
Toate aceste instrumente de influență po-
litică se prezintă ca principalele mijloace 
în activitatea politică, în ceea ce privește 
asigurarea securității. Vom analiza succint 
caracteristicile lor.

Mijloacele de forță ale influenței politice 
includ, în primul rând, forțele armate, alte 
formațiuni militare și alte organe de acest 
tip, înființate pentru apărarea împotriva 
atacurilor armate. În același timp, instru-
mentul puterii coercitive în structura me-

canismului asigurării securității naționale, 
în condiții tranzitorii, sunt oportunitățile 
organizaționale și politice pe care le deține 
puterea. Cu ajutorul aparatului adminis-
trativ de stat se pot aplica presiuni asu-
pra generatorilor de amenințări la adresa 
securității și să se rezolve problemele com-
plexe de reglementare a situațiilor de con-
flict, în interesul securității. 

În anumite circumstanțe, statul foloseș- 
te, pentru asigurarea intereselor naționale 
(sociale), forța de organizare a partidelor 
politice și a asociațiilor social-politice, care 
sunt în măsură să influențeze cursul proce-
selor de transformare ce amenință stabilita-
tea socială și securitatea.

Problema utilizării forței în rezolva-
rea problemelor de funcționare a meca-
nismului asigurării securității naționale 
a devenit în ultimii ani deosebit de acută 
în dezbaterile științifice [12, p. 75]. Aceas-
tă problemă este, de asemenea, în centrul 
atenției cercetătorilor străini, care abor-
dează fenomenele complexe legate de 
protecția indivizilor, societății și a statului 
de pericole și amenințări. Se admite ideea 
că, în condițiile contemporane, acțiunile 
de forță ale puterii sunt o amenințare pen-
tru societate și, prin urmare, este necesar 
să se limiteze utilizarea lor în domeniul 
securității. Astfel, cercetătorul american 
M. Renner consideră că sprijinirea tot mai 
mare pe forță, de fapt, slăbește securitatea 
națională, explicând aceasta prin faptul că 
o astfel de abordare poate influența nega-
tiv viabilitatea economică a societății, a 
echității sociale și alte condiții de existență 
ale cetățenilor [13, pp. 27-31]. 

Un alt specialist calificat în acest dome-
niu, V. Artiomov, evaluând rolul metodelor 
de forță, consideră că nu este real să vor-
bim despre posibilitatea și necesitatea de 
eliminare completă a violenței în politica 
de securitate. Dar, în același timp, gradul de 
aplicare a acesteia, în cazul în care sunt des-
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tul de semnificative, este o expresie a unui 
nivel scăzut de siguranță a socium-ului și 
stabilității sistemului social, a regulilor so-
cial-politice [14, pp. 281-290]. 

Într-adevăr, gradul de utilizare a vio- 
lenței, ca mijloc de rezolvare a conflictelor 
referitoare la protecția indivizilor, societății 
și a statului de pericolele și amenințările 
care apar în condițiile de transformare 
pot fi un indicator al nivelului și stării de 
securitate a țării în perioada de tranziție. 
Mai mult decât atât, așa cum s-a arătat mai 
sus, prioritatea folosirii metodelor de forță 
în domeniul securității este caracteristică 
pentru sisteme ale puterii care au carac-
ter totalitar și autoritar. Cu toate acestea, 
simpla utilizare a mijloacelor coercitive, 
în interesul securității în țările în tranziție, 
nu are un început distructiv și se datorea-
ză, în primul rând, unei situații specifice: 
acuitatea problemelor apărute și caracterul 
amenințărilor.

Trebuie de menționat, de asemenea, că 
utilizarea violenței organizate este preroga-
tiva exclusivă a statului și a organelor sale 
responsabile. Doar statul are dreptul legi-
tim de a folosi violența. Prin urmare, o anu-
mită amenințare constituie acțiunile acelor 
persoane sau actori sociopolitici care, fără 
a fi reprezentanți autorizați ai statului, fo-
losesc violența ca mijloc de a pune în apli-
care propriile interese sau de grup. Astfel 
de cazuri în condițiile reale în socium-urile 
tranzitive sunt mai mult decât suficiente.

În context, menționăm că legea este un 
instrument esențial pentru punerea în apli-
care a politicii. Prin mijloace legale, folosind 
puterea legii, puterea este capabilă să rezolve 
o varietate de conflicte sociale în domeniul 
securității. În cadrul statului de drept se ex-
tind posibilitățile de utilizare nu doar a pro-
ceselor politice, dar, de asemenea, și a altor 
procese sociale care cauzează amenințări 
la adresa securității indivizilor, societății și 
statului și contribuie la funcționarea meca-

nismului de asigurare a securității. Legea 
definește nu numai garanțiile drepturilor 
și libertăților cetățenilor și condițiile de 
interacțiune a lor cu societatea și statul, dar 
și responsabilitățile tuturor actorilor soci-
ali, inclusiv acele obligații care sunt direct 
legate de asigurarea securității țării. Legea 
reglementează relația dintre subiectele me-
canismul asigurării naționale, determină 
relația dintre subiecte și putere etc., se im-
pune, astfel, ca un instrument politic nece-
sar pentru a reglementa activitatea indivi-
zilor și instituțiile social-politice din dome-
niul securității. 

Există un punct de vedere precum că le-
gea este, prin natura sa, un fenomen politic. 
Despre raporturile dintre politică și drept 
mărturisește și faptul că dreptul are aceeași 
forță de influență ca și politica. După cum 
menționează E. Pozdnyakov, atribuirea 
dreptului la categoria mijloacelor politice 
are o tradiție mai veche – de la J. Bodin și  
T. Hobbes până la I. Kant și teoreticienii 
contemporani [15, p. 219]. O poziție simi-
lară este susținută de mai mulți teoreticieni 
de astăzi ai statului și dreptului, care consi-
deră politica drept o necesitate, iar dreptul 
ca un mijloc al politicii.

În același timp, trebuie remarcat faptul 
că, concomitent cu aceasta, dreptul repre-
zintă o valoare socială relativ independentă 
și servește nu numai ca instrument al po-
liticii, ci și ca delimitator al ei. Principiul 
legalității joacă un rol important în politică 
și, posibil, rezultă din prezența în sistemul 
politic a subsistemului de reglementare. 
Legea conține direcții pentru politică, li-
mite ale scopurilor și alegerea mijloacelor, 
stabilește limite de activitate politică, care 
este permisă și aprobată de către socie-
tate. Acest tip de rol social al dreptului și 
corelația multidimensională a sa cu poli-
tica poate provoca conflicte sociale grave. 
În cazul în care forțele politice acționează 
evitând normele legale sau procedează 
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la încălcarea lor, contrapunând legalita-
tea oportunității, în mod inevitabil, există 
amenințări la adresa securității individului, 
societății și a statului.

Un rol important în rezolvarea multor 
probleme social-politice, inclusiv cele care 
se referă la asigurarea securității naționale, 
revine autorității politice, autorității pute-
rii. Acest factor este deosebit de actual în 
condițiile socium-urilor tranzitive, în care 
încrederea în putere poate fi un moment de 
consolidare în viața societății și de influență 
a realizării maxime a mecanismelor exis-
tente ale asigurării securității naționale. 
Puterea, care are sprijinul și recunoașterea 
majorității cetățenilor, este în măsură să 
neutralizeze mai eficient și, de aseme-
nea, să rezolve problemele existente, să 
influențeze asupra proceselor care prezintă 
pericol real. Prin intermediul factorilor pu-
terii de stat, instituțiilor politice (în special 
cele care sunt direct legate de activitățile de 
securitate) și indivizilor care dețin funcții 
politice se asigură influența nonviolentă 
asupra participanților la evenimente. Și in-
vers, lipsa de încredere a oamenilor față de 
putere reduce la zero toate încercările pute-
rii referitoare la realizarea funcțiilor meca-
nismului cercetat.

Spre deosebire de constrângerea exter-
nă, care permite aplicarea violenței, auto-
ritatea se bazează pe forța influenței mo-
rale, credința într-o soluție reușită pentru 
rezolvarea problemelor și mizează pe o 
tradiție profundă. În același timp, eficiența 
folosirii autorității ca mijloc de rezolvare 
a conflictelor politice se extinde conside-
rabil, în cazul în care ea (autoritatea) este 
legată de prezența în mâinile organelor de 
la putere a unei forțe suficiente și capacități 
de putere, confirmate de lege (în cazul 
realizării principiului supremației legii). 
De o importanță deosebită este această 
complementaritate în politica mondială și 
securitatea internațională [16]. Creșterea 

prestigiului internațional al statului și ca-
pacitatea sa de a influența securitatea la ni-
vel mondial, regional și național sunt direct 
proporționale cu potențialul său economic 
și de apărare, cu starea de stabilitate poli-
tică, cu bunăstarea poporului, drepturile 
și libertățile democratice care sunt imple-
mentate în țară. 

Pierderea de autoritate reduce drastic 
influența instituțiilor politice asupra situa- 
ției din domeniul securității. Diminuarea 
frecventă a autorității politice este rezul-
tatul ineficienței puterii în menținerea or-
dinii sociale, dar, în afară de aceasta, este 
determinată de gradul general acceptat al 
înțelegerii în rezolvarea provocărilor socia-
le semnificative, inclusiv de securitate. Prin 
urmare, în scopul de a consolida instituțiile 
puterii și realizarea problemelor din dome-
niul securității se utilizează în practică pe 
scară largă mijloacele ideologice și morale – 
mijloace politice de influență asupra pă-
turilor largi ale populației [17]. Cu ajuto-
rul acestor instrumente se poate influența 
în mod activ asupra comportamentului 
politic al cetățenilor, precum și asupra 
forțelor care sunt implicate în evenimentele 
potențiale de amenințări. Atunci când acest 
drept este contrar intereselor de securitate 
are loc utilizarea de către agenții puterii și 
alți actori politici a mijloacelor de mani-
pulare în masă a conștiinței sociale. După 
cum menționează unii cercetători, mijloa-
cele psihologice, de manevrare și manipu-
lare a informației pot avea un impact consi-
derabil și asigura salvarea sistemului social 
în condiții extrem de dificile, dar ele au o 
anumită limită, și în cazul în care nu sunt 
îndeplinite promisiunile, atunci sunt ine-
vitabile nemulțumirile, furia și determina-
rea de a acționa a mai multor oameni [14,  
p. 70-71].

Un mijloc eficient de punere în aplica-
re a mecanismului de securitate națională, 
în condițiile de tranziție socioculturală, 
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atât în politică, cât și în alte sfere ale vieții 
societății, îl constituie informația. Aceasta 
permite nu numai să fie gestionate în mod 
eficient procese complexe în diferite dome-
nii ale vieții, dar, de asemenea, se impune 
ca un mijloc eficient în soluționarea meca-
nismului de securitate națională. Influența 
informațională asupra actorilor mecanis-
mului cercetat, în multe cazuri, rezolvă 
contradicția cauzată de lipsa de informații 
sau modelarea ei deliberată.

O importanță covârșitoare pentru rea-
lizarea eficientă a activităților sociale și de 
stat este atribuită problemei care se referă 
la alegerea instrumentelor politice, utilizate 
pentru a asigura securitatea sau determina-
rea priorității lor în rezolvarea probleme-
lor. Cu excepția necesității unei evidențe a 
factorilor influenței asupra stării securității 
și caracterului de selectare a mijloacelor 
adecvate pentru asigurarea ei, este nece-
sar de a aborda o problemă care, în cazul 
în care nu va fi luată în considerare, poate 
influența negativ asupra rezultatului final. 
Această problemă constă în faptul că una 
dintre cele mai importante caracteristici ale 
soluționării problemelor sociopolitice în 
general și a celor de securitate în particular 
este incapacitatea de a pune în aplicare po-
litici pe motive pur raționale, folosind doar 
tehnici și metode [18, 19]. Având în vedere 
experiența practică, utilizarea tehnologiilor 
politice, fără a ține cont de parametrii valo-
rilor, care derivă din componenta culturală 
și civilizațională a fenomenelor sociale, în 
condițiile transformărilor sociocultura-
le, duce la erori grave și reduce dramatic 
eficiența funcționării mecanismelor de asi-
gurare a securității naționale. 

Activitatea privind securitatea apare 
într-un anumit mediu sociocultural: într-
un anumit sistem de obiceiuri, deprinderi, 
tradiții și stereotipuri, care generalizea-
ză în tipuri speciale de cultură politică și 
conștiință juridică, ce sunt exprimate în 

comportamentul politic al oamenilor. De 
asemenea, este cunoscut faptul că o dezvă-
luire completă a abilităților și caracteristi-
cilor individuale ale persoanei este posibilă 
numai în cadrul acelei culturi, a cărei parte 
integrantă și organică ea (personalitatea) 
este [20, p. 285]. Caracterul și specificul 
contextului sociocultural, în contextul că-
ruia se aplică mijloacele politice, care sunt 
destinate pentru a proteja oamenii de pe-
ricole și amenințări, capătă o semnificație 
deosebită, deoarece utilizarea unei sau 
altei tehnologii politice în rezolvarea pro-
blemelor de securitate în diferite condiții 
socioculturale pot duce la rezultate contrar 
opuse.

Deci, în limitele subiectului abordat ar 
trebui de remarcat faptul că, în afară de 
utilizarea sistemului de mijloace politice 
pentru asigurarea securității, o importanță 
primordială pentru rezolvarea sarcinilor o 
are modul în care ele sunt realizate. Me-
todele de influență politică în domeniul 
securității conțin tehnici și metode concre-
te, cu utilizarea diferitor mijloace sau chiar 
a totalității lor. Cea mai largă utilizare aces-
tea (metodele) o obțin în sfera politică și 
sunt în legătură cu asigurarea, mai întâi de 
toate, a securității politice a socium-ului în 
tranziție. Principalele metode de influență 
politică în interesul asigurării securității 
pot fi considerate drept soluții politice ale 
reglementării pe baza unui posibil compro-
mis și presiune militară.

Reglementarea de stat în structura me-
canismului asigurării securității naționale 
se realizează, în principal, prin intermediul 
activităților cu caracter organizațional, po-
litic, juridică, ideologic și informațional. 
Diapazonul acestora, în condițiile tranzi-
tive, este destul de variat și este asociat cu 
o posibilă soluție pașnică a contradicțiilor 
care apar. Astfel de activități vizează pre-
venirea și neutralizarea conflictului, exclu-
derea tensiunilor din societate, depășirea 
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contradicțiilor între elementele sistemului 
politic, eliminarea neînțelegerilor reci-
proce sau ostilităților între actorii politici, 
eșecul provocărilor politice, crearea unui 
climat politic, social și psihologic favorabil, 
informarea obiectivă a participanților la 
procesul sociopolitic despre amenințările 
potențiale actuale etc.

Astfel, în condițiile tranzitive sunt opti-
me posibilitățile de negociere (consultații, 
„mese rotunde”), mijloacele administrati-
ve, activitățile legislative, măsuri de preve-
nire, acțiunile іnformatіv-propagandistice 
și alte forme și metode cu impact non-
violent asupra situației sociopolitice și 
participanților evenimentelor, cu scopul 
de a normaliza situația. În politica externă, 
o mare importanță pentru reglementarea 
problemelor de securitate o au negocieri-
le diplomatice, influența propagandistică, 
utilizarea organizațiilor internaționale pen-
tru a rezolva problemele controversate, asi-
gurarea informațională și alte mijloace cu 
caracter nonviolent [21, p. 78].

Cu toate acestea, și presiunea de forță 
acționează ca unul dintre mijloacele ne-
cesare pentru asigurarea securității, în 
condițiile trecerii etapei de la situația acută 
de conflict sau criză, cu utilizarea mijloa-
celor extreme de luptă ale forțelor politice, 

participante în acest proces. Aplicarea sa 
permite utilizarea unor astfel de măsuri, 
cum ar fi amenințarea cu forța, influența 
administrativă, acțiunile de propagandă, 
presiunea moral-politică și juridică. Nu 
este exclusă introducerea procesului de ne-
gocieri, chiar în condițiile conflictelor ar-
mate, însă pentru a opri unele amenințări 
periculoase sunt necesare acțiuni moder-
ne, hotărâte și eficiente ale structurilor 
de forță, care sunt incluse în mecanismul 
asigurării securității naționale [22, p. 40-
50]. Menționăm, totuși, că atât în dome-
niul politicii interne, cât și celei externe ale 
vieții într-o societate în tranziție, utilizarea 
amenințărilor și a forțelor armate este o 
necesitate extremă de realizare a mecanis-
mului asigurării securității naționale, în 
condițiile apariției situației critice. 

Astfel, particularitățile realizării meca-
nismului asigurării securității naționale, în 
condițiile de transformare spre un sistem 
social cu principii democratice ale societății 
civile, prevăd unificarea metodologiei dia-
lectice și sinergetice și o analiză mai apro-
fundată a unității politicii statului cu acti-
vitatea societății, precum și determinarea 
direcțiilor prioritare ale activității sociale și 
de stat, în special organizarea vieții politice 
și creșterea autorității puterii de stat.
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