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Abstract 
In the summer of 2011, Moldova has 20th anniversary the proclamation of 

independence. Unfortunately, state hood of Moldova faces, yet with a set of risks 

and threats tonational security, while crossing a deep identity crisis and political 

difficulties caused by the transition period. The major problem in this regard is the 

absence of a clearly expressed identity security. Our country has demonstrated many 

times during the period of independence, inconsistency and uncertainty over the size 

that would be assigned to this area-in an area of influence with strong European 

accents or one whose center of gravity would remain Russian Federation. In this 

respect, the formulation of a realistic security policy must begin by establishing an 

operational definition of security and a clear set of criteria for evaluating that policy. 

Therefore, in this article we propose to estimate the extent to which the primordial 

elements-defense statehood, independence, sovereignty and territorial integrity, 

claimed by newly independent states of former Soviet space, including the Republic 

of Moldova, from the early 90s, and-maintained shape and size of the stage. 

 

Cuvinte-cheie: Republica Moldova, Securitate naţională, Neutralitate. 

 

Introducere. La etapa actuală, problematica securităţii naţionale atinge 

cele mai diverse aspecte ale dezvoltării sociale sau umane. Într-un mod sau 

altul, se conectează nu numai cu sfera militară, dar şi cu politica externă, cu 

domeniul economic, cu problemele democraţiei şi drepturile omului etc. Mai 

mult, securitatea cu extensie determinativă în valori sistemice, precum cele 

de natură politică, economică, militară, publică, socială, ecologică,  
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informaţională etc., reprezintă, unul dintre cele mai utilizate concepte în 

discursul analitic consacrat stării de echilibru şi confort al mediului naţional, 

dar şi internaţional la începutul sec. XXI.  

Securitatea naţională a unei ţări depinde deopotrivă de factori interni şi 

externi ai căror echilibru dinamic formează conţinutul esenţial al oricărei 

politici de securitate. Pe plan intern, în general, securitatea, respectiv 

politicile de securitate, sunt determinate de un şir de elemente, cum ar fi 

puterea naţională, procesele politice sau nivelul dezvoltării economice, în 

timp ce în plan extern, în condiţiile globalizării, o actualitate majoră capătă 

problema identificării unor noi soluţii de asigurare a securităţii naţionale.  

În aria destul de largă a încercărilor de înţelegere şi de definire 

pragmatică a conceptului, întâlnim un număr apreciabil de definiţii, cele mai 

multe plecând de la abordarea semantică a termenului, procedeu la care 

apelăm şi în demersul de faţă. În sens extins, prin securitate se înţelege acea 

stare în care simţim că suntem la adăpost de orice pericol şi avem sentimentul 

de protecţie, de apărare, de independenţă. Într-o altă accepţiune, securitatea 

este atât o stare, cât şi un proces ce are o componentă internă – conducerea 

statului - şi una externă – importanţa statului din punct de vedere geopolitic şi 

geostrategic. Caracterul multidisciplinar şi sistemic al securităţii rezultă din 

faptul că, dimensiunile acesteia se intercondiţionează, suma lor fiind un 

produs factorial în care rolul determinant poate oscila în funcţie de natura, 

amploarea şi profunzimea factorilor de risc interni şi externi. În pofida 

acestui fapt, cunoaşterea academică nu a lansat o definiţie unanim acceptată a 

conceptului de securitate.  

Problematica securităţíi în Republica Moldova este şi mai confuză, 

aceasta aflându-se, la începutul mileniului, într-un proces extrem de complex 

de redefinire conceptuală. În vara anului 2011, Republica Moldova a împlinit 

20 de ani de la proclamarea independenţei. Din nefericire, statalitatea 

Republicii Moldova se mai confruntă, încă, cu un set de riscuri şi ameninţări 

la adresa securităţii naţionale, în acelaşi timp, traversând o profundă criză 

identitară şi politică, determinată de dificultăţile perioadei de tranziţie. 

Problema majoră din acest punct de vedere, este absenţa unei identităţi de 

securitate clar exprimată. Ţara noastră a demonstrat de nenumărate ori pe 

parcursul perioadei de independenţă, incoerenţă şi incertitudine asupra 

dimensiunii în care ar trebui încadrat acest spaţiu - într-un spaţiu de influenţă 

cu puternice accente europene sau într-unul, al cărui centru de gravitate ar 

rămâne Federaţia Rusă. În ultimă instanţă, această incoerenţă are un substrat 

pragmatic, deloc de neglijat. Cu toată confuzia, un lucru pare destul de clar: 

securitate nu înseamnă doar protecţia fizică a subiectului de referinţă, ci  
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implică şi protecţia economică, politică sau culturală a valorilor şi intereselor 

unei naţiuni. În acest sens, formularea unei politici de securitate realistă, 

trebuie să înceapă prin stabilirea unei definiţii operaţionale a securităţii şi a 

unui set clar de criterii pentru evaluarea acelei politici. Prin urmare, în acest 

articol ne propunem să estimăm în cemăsură elementele primordiale - 

apărarea statalităţii, independenţei,suveranităţii şi integrităţii teritoriale, 

revendicate de către noile state independente din spaţiul ex-sovietic, inclusiv 

din Republica Moldova, la începutul anilor 90, şi-au menţinut forma şi 

dimensiunile la etapa actuală. 

 

Securitatea Republicii Moldova: între concept teoretic şi finalităţi 

politice. În circuitul ideatic actual, se întrebuinţează accepţiuni multiple ale 

conceptului de securitate naţională, caracterul controversat al acestora 

reieşind din complexitatea lui semantică, de la o epocă la alta şi de la o ţară la 

alta. Această diversitate este explicabilă nu prin diferenţele majore existente 

între naţiuni, preocupările lor fiind identice - apărarea proprie, libertatea, 

bunăstarea economică, ci prin rezultatul interacţiunii unor factori, cum sunt: 

particularităţile situaţiei interne specifice fiecărei naţiuni; specificitatea 

geografică şi geopolitică; posibilitatea conceperii politicii de securitate, fie în 

modalităţi agresive, fie în modalităţi defensive; diferenţe de perspectivă 

teoretică în analiză, conceperea şi transpunerea în practică a strategiei de 

securitate naţională [8, p. 17]. Prin urmare, securitatea naţională este 

percepută ca atributul fiecărui stat independent şi suveran, aceasta însemnând 

că fiecare stat naţional are obligaţia de a asigura toate condiţiile ca cetăţenii 

săi să se simtă în siguranţă, la adăpost de orice risc, pericol sau ameninţare. 

Odată cu obţinerea independenţei, Republica Moldova a încetat să mai 

fie parte componentă a sistemului de securitate sovietic. Proclamându-şi, în 

iunie 1990, suveranitatea, şi în august 1991, independenţa, Republica 

Moldova s-a desprins de URSS, ceea ce coincidea în acel moment cu reflexul 

centrifug al majorităţii republicilor unionale împotriva Centrului de la 

Moscova. Evoluţia ulterioară a evenimentelor a demonstrat cu prisosinţă că, 

realizarea suveranităţii şi independenţei, de facto, constituie o problemă 

extrem de dificilă şi de lungă durată. Acest lucru nu putea fi grăbit sau 

minimalizat, deoarece suveranitatea şi independenţa reală a ţării se constituie 

doar în urma unor transformări radicale în societate şi trecerea societăţii: a) 

de la regimul politic totalitar la cel democratic; b) de la sistemul administrativ 

centralizat de comandă la relaţiile de piaţă în toate sferele vieţii sociale; c) de 

la o parte a statului centralizat la constituirea unui stat suveran independent.  
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Eforturile conjugate de democratizare şi de afirmare a intereselor 

naţionale au determinat, la 17 martie 1991, refuzul oficial al Sovietul Suprem 

al RSSM de participare la referendumul unional, iniţiat de Moscova, asupra 

menţinerii Uniunii Sovietice [2, p. 19]. Aceasta decizie nu a fost, însă, 

respectată în raioanele estice şi de sud, în care, sub protecţia trupelor ale 

Armatei a 14-a, structurile administraţiei locale şi de partid au trasat o limită 

interioară pe teritoriul Moldovei, creând enclavele Transnistriei şi Găgăuziei. 

Transnistrienii devin model şi pentru găgăuzii din Comrat, care declanşează 

simultan o mişcare separatistă, ameninţând Chişinăul cu posibilitatea 

joncţiunii celor două zone rebele, de la est şi de la sud.  Cu toate acestea, la 

începutul anilor` 90, Republica Moldova a refuzat aderarea la structurile de 

apărare (nu şi de securitate) ale CSI, conducerea de la Chişinău depunând 

eforturi pentru a promova propriile politici de securitate, bazate pe principiul 

neutralităţii permanente [9, p. 34]. În condiţiile în care raioanele de est se 

aflau sub ocupaţia fostei Armate a 14-a, se cerea o ajustare continuă a 

sistemului naţional de securitate la mediul extern şi intern, pentru a face faţă 

noilor provocări şi probleme de securitate în toate domeniile: politic, militar, 

economic, ecologic şi societal. Drept urmare, a fost elaborat cadrul normativ 

cu privire la securitatea şi apărarea ţării, care şi-a propus ca obiective: 

garantarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, apărarea 

statului naţional, suveran şi independent, unitar şi indivizibil, consolidarea 

ordinii de drept şi a instituţiilor democratice, asigurarea unui nivel de trai 

decent populaţiei, protejarea şi promovarea intereselor naţionale în lume.  

Amplasarea geografică a reprezentat un aspect major pentru asigurarea 

securităţii naţionale a Republicii Moldova. Aflată la intersecţia a trei zone 

geopolitice: Sud-est-europeană, Central-europeană şi Eurasiatică, după 

destrămarea Uniunii Sovietice, în Republica Moldova, una dintre cele mai 

mari provocări ale tranziţiei a fost şi mai rămâne a fi, reforma sectorului de 

securitate. Ca şi pentru majoritatea statelor din spaţiul post-sovietic, 

vulnerabilitatea Republicii Moldova ca stat în tranziţie, pe de o parte, şi, 

acţiunile Rusiei pentru controlul spaţiului ex-sovietic pe de altă parte, rămân 

în continuare principala provocare la adresa securităţii şi stabilităţii în 

regiune.  

Fragilitatea mediului de securitate din Republica Moldova a fost 

determinată şi de marile dificultăţi privind securizarea frontierelor sale, care 

se datora în mod special segmentului transnistrean atât pe plan intern, pentru 

suveranitatea şi integritatea teritorială, cât şi la nivel regional, pentru 

securitatea zonei şi a Europei. Ţinând cont de aceste realităţi, vom menţiona 

că din 1991 şi până în prezent autorităţile de la Chişinău nu au reuşit să  
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elaboreze o strategie coerentă privind securitatea naţională, de consolidare şi 

dezvoltare a unui proces stabil de democratizare, mai mult, nu există indicii 

care ar demonstra un plan vizionar în acest sens, nici intenţii substanţiale pe 

terenul politicilor dominate de calcule electorale.  

 

Ambiguităţile neutralităţii Republicii Moldova. Statutul de 

neutralitate permanentă reprezintă o piesa fundamentală şi o constantă a 

arhitecturii de securitate a Republicii Moldova. Totuşi, acest statut nu reflectă 

realitatea, nu reprezintă o formulă consacrată internaţional, nici nu are o 

explicitare concretă. Mai mult, de aici rezultă un set de confuzii ce se 

perpetuează de la Concepţia de Securitate Naţională la toate celelalte 

documente ale Republicii Moldova, inclusiv la unele documente de poziţie în 

materie de politică externă. Stipularea neutralităţii a fost introdusă în 

Constituţia R. Moldova din 1994, alături de interdicţia privind staţionarea 

trupelor străine pe teritoriul său. Potrivit articolului XI „Republica Moldova 

proclamă neutralitatea sa permanentă” şi “nu admite dislocarea de trupe 

militare ale altor state pe teritoriul său”. Punctul 1 al articolului 11 „proclamă 

neutralitatea permanentă”, punctul 2 al aceluiaşi articol exprimă poziţia 

statului faţă de prezenţa trupelor străine: „Republica Moldova nu admite 

dislocarea trupelor militare ale altor state pe teritoriul său” [2]. Din 

formularea articolului rezultă că tipul de neutralitate promovat este o 

permanenţă nedefinită - deci presupus tradiţională. Menţiunea faptului că nu 

permite dislocarea de trupe militare ale altor state este o referinţă directă la 

neutralitatea militară, dar acest lucru nu exclude conţinutul din primul aliniat 

care se referă la neutralitatea politică.În cazul R. Moldova avem o neutralitate 

proclamată constituţional cu lacune privind argumentaţia şi dezbaterea 

publică şi competentă a neutralităţii. Mai grav este faptul că, proclamarea 

constituţională a neutralităţii nu a fost respectată în litera şi spiritul ei la 

nivelul autorităţilor de la Chişinău, care au admis devieri crase şi de la acest 

statut prin semnarea unor acorduri coercitive la nivelul cooperării organelor 

de forţă din statele CSI şi prin admiterea unor acorduri ce permiteau 

staţionarea trupelor străine pe teritoriul său [1, p. 15]. Prin urmare, la data 

adoptării neutralităţii permanente, R. Moldova nu a fost în situaţia de a 

reprezenta, în fapt, o neutralitate permanentă şi nu a fost consacrată ca atare 

niciodată. Mai mult, nici statul în sine nu a denunţat, schimbat sau amendat 

acordurile, normele şi tratatele anterioare care blocau consacrarea neutralităţii 

- apartenenţa la CSI, trupele străine în afara teritoriului - cum o solicita 

explicit Constituţia la articolul VII [2].  
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Din punct de vedere oficial, R. Moldova nu a reuşit niciodată să 

formuleze o soluţie de securitate credibilă, din contra, formula demilitarizării 

teritoriului şi păstrării doar a unui contingent pentru participarea la misiuni 

internaţionale nu doar contrazice neutralitatea permanentă, consacrată juridic, 

dar nici nu oferă comunităţii internaţionale o soluţie credibilă de securitate 

pentru ca neutralitatea permanentă proclamată să fie credibilă. În cazul 

Elveţiei şi Finlandei, ambele state care au fost luate drept modele în 

declaraţiile despre neutralitate ale conducătorilor R. Moldova au armate 

puternice şi soluţii de securitate credibile şi le-au avut întotdeauna. 

Demilitarizarea, în sensul eliminării complete a trupelor militare înseamnă 

incapacitatea de a asigura apărarea statului de unul singur. În cazul R. 

Moldova, acest lucru face necredibilă proclamarea neutralităţii - presupune că 

în timp de război sau în caz de agresiune cineva trebuie să intervină, în plus 

generează o vulnerabilitate care se poate transforma în risc şi poate deveni, 

chiar, ameninţare la adresa statelor vecine, acestea fiind obligate, în 

consecinţă, să planifice şi să aloce resurse şi forţe pentru a contracara această 

ameninţare a unui stat lipsit de capabilităţi credibile de apărare la graniţele 

statelor vecine [1, p. 17]. Prin urmare, adoptarea statutului de neutralitate nu 

este consecinţa unei strategii sau a unei argumentaţii solide, urmărindu-se de 

fapt pasarea responsabilităţii apărării şi asigurării securităţii statului în 

exterior şi neasumarea costurilor acestei obligaţii a statului faţă de proprii săi 

cetăţeni, obligaţie decurgând din însăşi statalitatea Republicii Moldova. Mai 

mult, dacă ne-am propune să facem un portret realist al situaţiei interne, ar 

trebui să utilizăm cu precădere nuanţe ce ţin de paleta coloristică a obscurului 

şi sumbrului. În acest context, propice atitudinilor fataliste, asumarea 

conservatoare a unei anumite viziuni despre idealul naţional, combinată cu 

refuzul de a accepta nevoia unor profunde schimbări în mentalul social, poate 

altera ireversibil capacitatea statului Republicii Moldova privind trasarea unei 

traiectorii strategice de integrare în structurile Euro-Atlantice. Existenţa R. 

Moldova în lume depinde esenţialmente de modul în care concepem 

remodelarea societăţii noaste, de cadrul în care se va opera, de instrumentele 

ce se vor utiliza, iar reticenţele şi conservatorismul unei părţi a societăţii 

noastre demonstrează o incapacitate alarmantă de a investi mental într-un nou 

mediu de securitate, politic, economic şi cultural. 

 

Provocări şi ameninţări la adresa securităţii naţionale a Republicii 

Moldova. Cât priveşte problema garantării securităţii naţionale pentru 

Republica Moldova, aceasta a fost întotdeauna o problemă de distinctă 

actualitate, atât a securităţii naţionale, cât şi a securităţii societăţii şi  
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cetăţenilor Republicii Moldova. În pofida acestui fapt, amplificarea în ultimii 

ani a riscurilor şi ameninţărilor non-militare la adresa securităţii naţionale nu 

face decât să reconfirme importanţa securităţii ca principală preocupare a 

Republicii Moldova. 

A devenit aproape axiomatică identificarea problemei securităţii 

Republicii Moldova cu cea a securităţii frontierelor sale estice. Este adevărat, 

problematransnistreană, tratată frecvent în diverse studii de securitate, 

demonstrează că rămâne unul cu influenţe semnificative asupra securităţii şi 

stabilităţii în special datorită statutului de creuzet al emergenţei riscurilor 

neconvenţionale: crima organizată, traficul de arme, droguri şi persoane, 

corupţia, dezordine socială, folosite de către forţe ostile pentru a controla şi 

de-stabiliza regiunea; prezenţa în regiune a celor aproximativ 2000 de militari 

şi 40.000 de tone de echipament militar şi muniţie aparţinând fostei Armate a 

14-a [4, p. 23], care în opinia noastră constituie un factor destabilizator, chiar 

dacă forţele militare se consideră de menţinere a păcii, ceea ce ar presupune 

un grad înalt de imparţialitate. Controlul forţelor separatiste asupra frontierei 

de est cu Ucraina, diferitele forme de contrabandă, precum şi spălarea masivă 

de bani, rămân, în continuare un focar de tensiune militară şi o resursă 

generală a reflexului de capturare a regiunii prin controlul militar şi politic, 

alimentarea formaţiunilor paramilitare transnistrene, procurării armamentului, 

muniţiilor şi altor materiale militare. Eşecul, lipsa de autoritate şi tot mai 

frecventele inconsecvenţe ale formatului 5+2 în gestionarea eficientă a 

proceselor de negocieri au determinat preluarea de către Federaţia Rusă a 

rolului de leadership în cadrul formatelor de negociere privind soluţionarea 

diferendului transnistrean. Prezenţa forţelor armate ruseşti în regiune, 

influenţează negativ şi sectorul economic şi politic al ţării, creând noi 

premise de contradicţii şi dispute politice dintre Chişinău şi Moscova cu 

privire la securitatea naţională a ţării. Astfel, problema transnistreană nu este 

singura care determină în sens negativ parametrii de securitate naţională a 

Republicii Moldova.  

Pe plan geo-economic, Republica Moldova este în dependenţă totală 

faţă Rusia în primul rând din lipsa de resurse energetice proprii, plasând 

Chişinăul într-o postură de dependenţă economică faţă de Moscova. Faptul că 

în Republica Moldova este perpetuat modul de consum al energiei 

caracteristic fostei URSS, în condiţiile în care ţara importă surse energetic la 

preţuri mondiale, prezintă cea mai gravă ameninţare la adresa securităţii 

energetice, care afectează în mod direct competitivitatea economiei ţării, 

precum şi nivelul de trai al populaţiei [6, p. 11]. Singularitatea surselor de 

furnizare a resurselor energetice, cauzată în sectorul gazelor naturale de  
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monopolizarea contractuală a furnizării gazelor naturale, determinată de lipsa 

accesului non-discriminatoriu la reţeaua de transport a Gazprom-ului; lipsa 

unui regim regulator de acces la depozitul de gaze naturale de la 

Bogorodceni, Ucraina pentru furnizări în RM, existând accesul fi zic la 

acesta
10

. În sectorul energiei electrice, singularitatea surselor este cauzată de 

capacitatea instalată excesivă a singurei unităţi de generare competitive din 

Republica Moldova – CERSM (Centrală electrică raională de stat 

moldovenească), care, teoretic, poate acoperi sarcina întregului sistem 

electroenergetic. Limitarea numărului de furnizori de energie electrică 

importată din Ucraina este determinată de condiţiile de reglementare ale 

pieţei energiei electrice din Ucraina, care prevede un singur furnizor pentru 

exporturi – „Ukrinterenergo” [9, p. 102]. Capacitatea de transport pentru 

importurile din Ucraina poate acoperi deficitul de sarcină în cazul renunţării 

la furnizările de la CERSM [5, p. 49].Indiferent de soluţie, o decizie pe 

termen mediu este absolut necesară, în condiţiile deficitelor constante pe 

piaţa din Republica Moldova. Nu în ultimul rând, marii investitori în 

domeniul energetic nu vor putea aborda Republica Moldova atât timp cât 

funcţionează concurenţa neloială a evazioniştilor şi contrabandiştilor toleraţi 

de autorităţi, sau intervenţionismul statului în piaţa liberă. 

Un alt instrument de forţă aflat la dispoziţia Federaţiei Ruse, este şi 

accesul pe piaţa de export pentru produsele agricole. În ultimii ani, produsele 

vinicole fabricate în Republica Moldova au avut în repetate rânduri accesul 

blocat pe piaţa Rusiei, fapt care a dus la un dezechilibru macro-economic 

substanţial pentru o economie îngustă cum este cea moldovenească. În 2006, 

Federaţia Rusă a impus pentru prima dată embargou asupra vinurilor 

moldoveneşti, care a cauzat daune serioase industriei Moldovei şi economiei 

sale în general. Pierderile celor mai mari fabrici de vin din Moldova au ajuns 

la zeci de milioane dolari SUA. Iar impactul negativ asupra imaginii vinurilor 

moldoveneşti, deşi este ne-comensurabil, a produs un prejudiciu semnificativ. 

Ca rezultat, toate exporturile de vin ale Moldovei s-au redus cu aproape 

jumătate în anul 2006, iar exportul vinurilor îmbuteliate s-a redus cu 58% [3]. 

Producţia de vin a scăzut cu circa 63% în 2006 faţă de anul precedent, 

exporturile s-au diminuat cu 41%, industria a scăzut cu 7%, iar PIB-ul ţării s-

a majorat doar cu 4%, faţă de aşteptările de peste 6% [10, p. 6]. În acelaşi 

timp, companiile vinicole s-au ales cu pierderi directe de circa 185 milioane,  

                                                 
10

 Impactul crizei gazelor naturale ruso-ucrainene din ianuarie 2009 asupra sectorului 

energetic din Moldova a fost diminuat anume datorită furnizărilor de gaze de la depozitul de 

gaze naturale de la Bogorodceni. Accesul la acest depozit a fost unul ocazional şi a depins de 

voinţa politică de moment a guvernelor de la Kiev şi Chişinău. 



96                                                                                     HISTORY&POLITICS 
 

rezultate din creanţele ce nu vor mai putea fi recuperate vreodată[10, p. 6]. 

Cu toate că exportul de vin în Rusia a fost reluat în noiembrie 2007, 

speranţele într-o revenire rapidă la poziţiile deţinute până la embargo s-au 

năruit rapid. Vânzările după reluarea exporturilor în Rusia au fost afectate de 

un şir de factori, printre care: stocurile imens de vin acumulate înainte şi în 

perioada embargo-ului, povara creditelor şi a datoriilor faţă de furnizorii de 

struguri şi de alţi furnizori, regimul de export în Rusia printr-un singur ghişeu 

şi lista de companii autorizate să exporte în Rusia substanţial redusă faţă de 

perioada de pre-embargo, lipsa suportului din partea autorităţilor statului, ca 

să nu mai menţionăm încă o dată piedicile instituite de acestea, în locul unor 

măsuri eficiente ani-criză [10, p. 7]. 

În acelaşi timp, un lucru deloc de neglijat este faptul că dificultăţile 

tranziţiei economice prelungite, scăderea calităţii vieţii, inegalităţile sociale, 

creşterea numărului celor care trăiesc sub pragul sărăciei, a sporit 

vulnerabilităţile şi disfunctionalităţile de origine socială/societală la adresa 

securităţii Republicii Moldova. Ameninţarea depopulării prin efectul 

demografiei negative, a migraţiei externe a forţei de muncă şi de rata scăzută 

a natalităţii, constituie o ameninţare la adresa bunăstării, stabilităţii sociale şi 

politice a ţării. Aceste aspecte se încadrează în estimările actuale potrivit 

cărora riscurile la adresa securităţii naţionale sunt preponderent de natură 

non-militară şi mai ales internă, manifestându-se în special în domeniile 

economic, financiar, social şi ecologic. Perpetuarea şi conjugarea unor 

vulnerabilităţi existente în aceste domenii pot afecta securitatea naţională, 

generând efecte interdependente, difuze, multidirecţionale, care impun 

modalităţi de prevenire şi de acţiune adecvate şi flexibile. Neglijarea, 

amplificarea ori acumularea necontrolată a acestor vulnerabilităţi poate sa 

creeze instabilitate şi să conducă la transformarea lor în riscuri la adresa 

securităţii.  

Riscurile şi ameninţările la adresa securităţii naţionale în Republica 

Moldova sunt în continuare potenţate şi amplificate de existenţa unor 

vulnerabilităţi şi disfuncţionalităţi ca: dependenţa accentuată de unele resurse 

vitale greu accesibile; tendinţele negative persistente în plan demografic şi 

migraţia masivă; nivelul ridicat al stării de insecuritate socială, persistenţa 

stărilor de sărăcie cronică şi accentuarea diferenţelor sociale; proporţia 

redusă, fragmentarea şi rolul încă nesemnificativ al clasei de mijloc in 

organizarea vieţii economico-sociale; fragilitatea spiritului civic şi 

dificultăţile de manifestare a solidarităţii civice; infrastructura strategică slab 

dezvoltată şi insuficient protejată;starea precară şi eficienţa redusă a 

sistemului de asigurare a sănătăţii populaţiei; carenţele organizatorice,  
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insuficienţa resurselor şi dificultăţile de adaptare la cerinţelesocietăţii a 

sistemului de învăţământ; expertiza redusă, organizarea inadecvată şi 

precaritatea resurselor alocate pentru managementul situaţiilor de criză; 

angajareainsuficientă a societăţii civile in dezbaterea şi soluţionarea 

problemelor de securitate. 

 

Concluzii. Instabilitatea mediului de securitate din Republica Moldova 

este în continuare determinat de factorii interni, care ţine de criza politică, 

incapacitatea instituţiilor statului de a sigura respectarea legii, instabilitatea 

economică şi ponderea alarmantă a economiei subterane, distribuirea 

inechitabilă a resurselor în cadrul societăţii, corupţia, nerespectarea 

drepturilor omului, clivajele etnice şi confesionale. 

Republica Moldova  nu va putea să acţioneze în lume, să se manifeste 

ca actor al relaţiilor internaţionale, decât în cazul în care va opera schimbări 

interne radicale. Trebuie să fim capabili să găsim vectorii „existenţei 

transnaţionale” prin capacitatea de a acţiona în negocierile de integrare în 

structurile de securitate  şi economice europene şi euro-atlantice, de a stăpâni 

fluxurile de informaţii, capitaluri, persoane, de a gestiona conflicte sociale şi 

crizele politice. O economie puternică, performantă şi competitivă, macro-

stabilă, dinamică sub raportul ritmului de creştere şi adaptabilă funcţional, 

reprezintă un alt pilon important al securităţii, asigurând condiţii pentru 

securitatea economică şi socială, interesul majorităţii populaţiei pentru 

susţinerea instituţiilor democratice şi baza necesară pentru promovarea 

iniţiativelor vizând prosperitatea şi securitatea naţiunii. Reieşind din cele 

expuse anterior, vom menţiona că, în vederea stabilirii opţiunii sale de 

securitate, Republica Moldova trebuie să iniţieze un program de comunicare 

şi informare a publicului, se includă în circuitiul deliberativ specialişti în 

domeniu, a societăţii civile şi a experţilor internaţionali. Îndeplinirea acestui 

program presupune aspecte concrete, de mare complexitate, pentru societatea 

moldovenească, care pe lângă semnificaţia sa externă, urmează să influenţeze 

decisiv mediul intern de securitate a ţării, care priveşte deopotrivă siguranţa 

cetăţeanului şi securitatea publică, securitatea frontierelor şi cea a 

transporturilor, protecţia infrastructurii critice, şi cea a sistemelor de 

aprovizionare cu resurse vitale.  

În acest sens, construcţia statutului european şi euro-atlantic al 

Republicii Moldova reprezintă o direcţie prioritară pe care trebuie canalizate 

eforturile politice, organizatorice şi financiare ale autorităţilor publice şi 

instituţiilor de securitate. 
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