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Secolul al XXI-lea reprezintă o perioa-
dă caracterizată de schimbări continue în 
domeniul relaţiilor internaţionale, printre 
care diversificarea actorilor relaţiilor inter-
naţionale, modificarea raporturilor dintre 
aceştia, schimbări la nivel de interese naţi-
onale, precum şi modificări substanţiale în 
conjuncturile regionale de securitate, care, 
în ultimă instanţă, contribuie în mod nemij-
locit la adoptarea de către actorii internaţio-
nali a unui anumit comportament în raport 
cu ceilalţi. Factorii enumeraţi, precum şi o 
serie de alţi factori au contribuit la diversi-
ficarea condiţiilor de conducere a relaţiilor 
internaţionale şi de stabilire a raporturilor 
dintre actori, mai cu seamă în aspecte ce vi-
zează subiecte de securitate. 

În contextul celor enunţate, merită a fi 
menţionat faptul că, în noile condiţii con-
turate pe arena internaţională, atenţia cer-
cetătorilor a atras conceptul de securitate. 
În acest sens, conceptul de securitate a cu-
noscut noi abordări, de această dată pe mai 
multe dimensiuni, cu recunoaşterea noilor 
tipuri de ameninţări în faţa cărora este pla-
sată comunitatea internaţională per ansam-

blu, dar şi statele naţionale. Astfel, procesul 
de asigurare a securităţii naţionale, în con-
secinţă – a celei internaţionale, reprezintă 
un obiectiv prioritar în procesul de realizare 
a politicii externe, dar şi interne a statelor 
naţionale, precum şi a comunităţii interna-
ţionale.

Procesul de asigurare a securităţii na-
ţionale, precum şi a celei regionale, dar şi 
internaţionale, constituie  un subiect de 
preocupare continuă pentru comunitatea 
internaţională, mai cu seamă în contextul în 
care noile evoluţii în materie de securitate, 
în diferite regiuni ale lumii, prezintă pericol 
pentru întreaga comunitate şi trezesc sem-
ne mari de îngrijorare. În acest sens, studie-
rea şi abordarea conceptului de securitate 
naţională a devenit o prioritate pentru sta-
tele naţionale, precum şi un domeniu de 
interes sporit pentru comunitatea de cerce-
tători. Republica Moldova nu reprezintă o 
excepţie, mai cu seamă în condiţiile în care 
unul dintre cei doi vecini ai statului se con-
fruntă cu un conflict militar în condiţii deo-
sebite şi care comportă repercusiuni la nivel 
regional, dar şi internaţional. 
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SUMMARY
This present study reflects on some aspects of the national security policy of the Re-

public of Moldova in the light of the new evolutions in the regional security situation. 
The article highlights to which extent the developments in the region may have an im-
pact on the national security of Moldova and it emphasizes the measures that need to 
be taken by Moldovan authorities in order to ensure and preserve the national security 
of the country. In this respect, the study approaches economic and social aspects of the 
national security, as well as it approaches the cooperation with the country’s partners 
in the process of ensuring national security by means of safeguarding regional security.
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Realităţile istorice, dar şi geopolitice care 
caracterizau perioada obţinerii indepen-
denţei Republicii Moldova au suferit schim-
bări esenţiale, atât la nivel regional, cât şi la 
cel internaţional. În acest sens, se impune 
necesitatea ajustării cadrului legal al Re-
publicii Moldova care tratează subiectul 
securităţii naţionale. La momentul actual, 
modificarea acestui cadru legal, precum şi 
lipsa aprecierii juste a riscurilor şi amenin-
ţărilor la adresa securităţii naţionale a Re-
publicii Moldova contribuie în mod direct 
la plasarea statului nostru într-un mediu 
de insecuritate şi vulnerabilitate constantă. 
Instabilitatea politică şi economică din ţară, 
nesoluţionarea conflictului transnistrean, 
declanşarea şi extinderea crizei din Ucraina 
reprezintă câţiva dintre factorii-cheie care 
contribuie la insecuritatea statului şi care 
urmează a fi trataţi corespunzător şi cu noi 
abordări în noile realităţi ale mediului regio-
nal de securitate. 

În acest sens, se impune necesitatea 
definirii cât mai explicite a conceptului de 
securitate prin prisma dimensiunilor sale, 
realizarea unei evaluări a politicii de secu-
ritate şi apărare a Republicii Moldova, pre-
cum şi evaluarea oportunităţilor de sporire 
a securităţii statului prin implementarea re-
formelor necesare în sectorul de securitate 
şi apărare, dar şi promovarea unei politici 
externe active orientate spre sporirea dialo-
gului cu structuri internaţionale relevante, 
precum sporirea cooperării bilaterale pe fili-
era securităţii. Istoria relaţiilor internaţiona-
le a demonstrat că în funcţie de perioade şi 
conjuncturi,  conceptul de securitate a sufe-
rit modificări,  iar definirea acestui concept 
se prezintă a fi un exerciţiu complex, deloc 
simplu de realizat. Complexitatea exerciţiu-
lui rezidă nu în lipsa abordărilor la acest su-
biect, ci, mai curând, în abundenţa acestora 
şi în faptul că în pofida cercetării largi a con-
ceptului de securitate, totuşi, comunitatea 
ştiinţifică nu a reuşit să ajungă la o abordare 
unanim acceptată.

Cercetătorul britanic,  Bary Buzan, studi-

ază în lucrarea sa, Popoarele, Statele şi Frica, 
conceptul de securitate,  descriindu-l ca fi-
ind unul incomplet dezvoltat, „slab concep-
tualizat şi puternic politizat.” [6, p. 17] Toto-
dată, autorul identifică securitatea statului 
cu absenţa ameninţărilor, iar în contextul 
sistemului internaţional, securitatea s-ar 
referi la capacitatea statelor şi a societăţilor 
de a-şi menţine identitatea independentă 
şi integritatea lor funcţională. În sistemul 
internaţional contemporan, potrivit autoru-
lui, unitatea standard a securităţii este statul 
suveran din punct de vedere teritorial. [6, p 
30] De  asemenea, referindu-se la aspectul 
examinat în acest articol, securitatea statu-
lui, autorul specifică faptul că identificarea 
statului ca obiect de referinţă al securităţii 
are la bază raţiuni solide: 

1. Statele sunt cel mai puternic tip de 
unitate în sistemul internaţional. 

2. Ca formă de organizare politică statul 
a devenit standardul universal al legitimită-
ţii politice. 

De asemenea, autorul atenţionează că 
securitatea colectivităţilor umane, prin de-
ducerea formelor de organizare a acestora, 
este afectată de factori din cinci sectoare 
principale, care nu operează izolat unul de 
celălalt şi care definesc un punct central în 
problematica securităţii: 

1. Securitatea militară - capacitatea sta-
tului de ofensivă şi defensivă armată, pre-
cum şi percepţia statelor despre intenţiile 
celuilalt. 

2. Securitatea politică – stabilitatea orga-
nizaţională a statelor, a sistemelor de guver-
nare şi a ideologiilor care le legitimează. 

3. Securitatea economică – accesul la 
resurse, finanţe şi pieţe necesare pentru a 
susţine un nivel acceptabil de bunăstare şi 
de putere a statului. 

4. Securitatea socială – capacitatea de 
a susţine elementele tradiţionale de limbă, 
cultură, identitate şi obiceiuri culturale şi re-
ligioase.

5. Securitatea mediului – menţinerea bi-
osferei locale şi planetare ca suport esenţial 
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de care depind toate acţiunile oamenilor. [6, 
p. 30] 

Odată cu obţinerea independenţei, Re-
publica Moldova a devenit actor al relaţiilor 
internaţionale în faţa căruia au fost trasate, 
în primă instanţă, câteva dintre cele mai 
importante sarcini: consolidarea statalităţii, 
prezervarea suveranităţii şi integrităţii teri-
toriale a statului. Pentru Republica Moldo-
va, una dintre sarcinile de bază la momen-
tul obţinerii independenţei reprezenta asi-
gurarea securităţii naţionale şi prezervarea 
independenţei statului tânăr în limitele sale 
teritoriale cu respectul suveranităţii. 

Ca şi pentru majoritatea ţărilor est-euro-
pene, calea Republicii Moldova spre o soci-
etate deschisă şi o economie competitivă, 
mai ales din aspectele sale de democratiza-
re, dezvoltare a pieţei şi de securitate, a fost 
puternic dependentă de riscurile şi amenin-
ţările de securitate. Insecuritatea şi instabi-
litatea au rămas printre cele mai importan-
te obstacole pe calea creării unei societăţi 
democratice în Republicii Moldova, ceea ce 
a condus la persistenţa unor efecte sociale 
deosebit de nefaste pentru populaţie, pen-
tru stat şi societatea civilă în ansamblu.

Un alt factor important, care merită a fi 
luat în calcul în procesul de determinare a 
specificului asigurării securităţii naţionale a 
Republicii Moldova, este amplasarea geo-
grafică a statului. În acest sens, ţara noastră 
se află într-o poziţie  de interferenţă a trei 
zone geopolitice: Sud-est-europeană, Cen-
tral-europeană şi Eurasiatică. Prin urmare, 
una dintre cele mai importante provocări ale 
tranziţiei Republicii Moldova este reforma 
sectorului de securitate. Schimbările geo-
politice rapide şi proliferarea noilor riscuri şi 
pericole ce afectează ordinea postbelică cu 
sistemele sale de valori, îngreunează aceste 
reforme, în special pentru statele mici, re-
cent apărute pe harta politică a Europei. Un 
alt aspect important în procesul de analiză 
a securităţii naţionale a Republicii Moldova 
este raportarea conceptului de securitate 
la conceptul de interes naţional. În acest 

sens, cercetătorul Iurie Pîntea analizează 
principalele documente care fac referire la 
sectorul naţional de securitate prin prisma 
identificării interesului naţional al statului. 
Astfel, autorul identifică faptul că Concepţia 
securităţii naţionale nu conţine în genere 
nicio referinţă la oarecare obiective sau in-
terese naţionale. În plus, chiar şi principiile, 
obiectivele, misiunile şi importanţa acestui 
document au fost în scurt timp date uitării. 
În vederea elucidării importanţei conceptu-
lui de interes naţional, autorul aduce unele 
postulate şi definiţii de sinteză. 

Sistemul intereselor naţionale ale Repu-
blicii Moldova este constituit din ansamblul 
intereselor fundamentale cu caracter univer-
sal ale individului, societăţii şi statului şi inte-
reselor cu caracter situativ bazate pe situaţia 
şi condiţiile concrete ale statului moldovenesc 
şi formate sub impactul factorilor de influenţă 
geografic, economic, politic, istoric, demogra-
fic, social, informaţional etc.

Interesele naţionale predomină în faţa tu-
turor altor evenimente, tendinţe, doleanţe ale 
unor părţi aparte ale populaţiei şi conjunctu-
rilor politice.

Interesele naţionale există obiectiv şi nu 
pot fi negociate, tratate sau reformulate con-
junctural, ignorarea intereselor naţionale de 
către o parte a populaţiei, de unele elite po-
litice sau organele de stat pot avea ca efect 
dispariţia statului ca subiect independent al 
raporturilor internaţionale.

Interesele naţionale se bazează pe valorile 
şi patrimoniul naţionale, potenţialul moral şi 
intelectual al societăţii şi sunt realizate/asigu-
rate prin activitatea de perspectivă în dome-
niile economic, politic, militar, social, demo-
grafic, informaţional, ecologic etc. 

Armonizarea intereselor naţionale ale ţării 
la nivel regional şi internaţional este o condi-
ţie indispensabilă a stabilităţii şi securităţii. 

Între interesul naţional şi politică există o 
relaţie funcţională evidentă, politică, inclusiv 
cea de securitate, fiind subordonată şi deter-
minată în coordonatele şi componentele sale 
de interesele naţionale, orice atingere a inte-
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reselor naţionale constituie act de ostilitate 
care atrage riposta.  [14, p. 24-25]

În Republica Moldova nu există un do-
cument exhaustiv care ar defini în detalii 
politica de securitate şi apărare. Totodată, 
există un şir de acte juridice şi documente, 
care permit formarea unei imagini genera-
le despre viziunea de securitate, interesele, 
ameninţările, riscurile, obiectivele, mecanis-
mele de implementare, instituţiile implicate 
şi acţiunile principale din cadrul politicii de 
securitate şi apărare a Republicii Moldova. 

În conformitate cu viziunile doctrinare 
naţionale, lista acestor acte şi documente 
include: Constituţia Republicii Moldova; 
Concepţia securităţii naţionale; Strategia 
securităţii naţionale; Strategia militară/
Doctrina militară; Legea securităţii statului; 
Legea privind organele securităţii statului; 
Legea cu privire la apărarea naţională; alte 
legi, strategii sectoriale şi programe de gu-
vernare. În baza unei analize sumare a aces-
tor documente, putem constata că, în mare 
parte, acestea nu sunt în măsură să asigure 
cadrul de securitate naţional, din, cel puţin, 
câteva perspective: definirea neadecvată a 
intereselor naţionale, a scopului securită-
ţii naţionale, obiectivelor şi valorilor; lipsa 
definirii principiilor securităţii naţionale; 
definirea şi interpretarea eronată a amenin-
ţărilor la adresa securităţii naţionale; lipsa 
definirii sistemului de asigurare a securităţii 
naţionale, rolului şi misiunilor instituţiilor; 
interpretarea statutului de neutralitate per-
manentă. 

Analiza cadrului normativ ce defineşte 
sectorul de securitate şi apărare impune ne-
cesitatea stringentă de actualizare a docu-
mentelor strategice ce vizează sectorul de 
securitate şi apărare al Republicii Moldova: 
Strategia Militară, Strategia Securităţii Naţi-
onale, Strategia Securităţii Cibernetice etc. 
Lipsa acestor documente sau neracordarea 
acestora la realităţile geopolitice actuale ale 
statului lipsesc liniile directorii pentru pro-
cesul de asigurare a securităţii naţionale.

Asigurarea securităţii naţionale a Repu-

blicii Moldova reprezintă o necesitate strin-
gentă la momentul actual, mai cu seamă în 
contextul conflictului armat din statul vecin. 

În acest sens, D. Minzărari, expert în 
domeniul securităţii, analizează noile teh-
nologii de război indirect („război hibrid”), 
în mare parte bazându-se pe exemplul si-
tuaţiei din Ucraina. Importanţa acestuia se 
explică prin necesitatea pentru Republica 
Moldova de a prezice modalităţile de răs-
puns la noile provocări de natura indirectă. 
Acest tip nou de conflict a fost definit ca un 
proces ce include următoarele elemente 
sau faze consecutive: 

- folosirea mass-mediei pentru manipu-
larea preferinţelor populaţiei care conduce 
spre delegitimizarea autorităţilor centrale;

- crearea organizaţiilor social-politice de 
faţadă pentru a avea credibilitate publică;

- pătrunderea în sistemul organelor de 
stat şi forţelor de securitate ce permite fa-
miliarizarea cu sistemul din interior şi vulne-
rabilităţile acestuia;

- provocarea în continuare a tulburărilor 
sociale, demonstraţiilor cu intenţia de a pro-
duce dezordinea publică;

- desfăşurarea acţiunilor militare şi pre-
luarea controlului asupra administraţiei lo-
cale. 

De asemenea, expertul analizează avan-
tajele desfăşurării „războiului  hibrid.” Cerce-
tările au demonstrat că costul unor aseme-
nea acţiuni este mai redus comparativ cu 
un război direct, deosebindu-se prin natura 
voalată, similară rebeliunii interne. În tim-
pul acţiunilor militare ale rebelilor, statul 
care oferă ajutor din exterior poate nega 
participarea nemijlocită în acţiuni militare, 
precum şi este dificil de aplicat cadrul drep-
tului internaţional ca dovadă de intervenţie 
directă. Luând în consideraţie toate acestea, 
scenariile respective creează probabilitatea 
de a fi aplicate şi în alte state. [7]

Corneliu Ciurea, director de programe, 
IDIS „Viitorul,” abordează conceptul de neu-
tralitate, menţionând că în contextul crizei 
din Ucraina, neutralitatea şi-a pierdut rele-



Administrarea publică: teorie şi practică 103Relaţii internaţionale şi integrare europeană

vanţa. Totodată însă C. Ciurea menţionează 
faptul că neutralitatea reprezintă un garant 
al minimalizării riscurilor, la care Republica 
Moldova nu poate renunţa. Expertul prezin-
tă 4 opţiuni de asigurare a securităţii Repu-
blicii Moldova:

1. Abandonarea statutului de neutralita-
te şi integrarea în structurile euroatlantice 
în paralel cu procesul de integrare europea-
nă - o opţiune cu mai multe riscuri decât 
beneficii. În acelaşi timp, anularea acestui 
scenariu este puţin probabilă atât timp cât 
există partide politice care să-l promoveze.

2. Continuarea procesului de integrare 
europeană şi instituirea unui moratoriu la 
tema neutralităţii şi aderării la NATO. Potri-
vit opiniei expertului, acest scenariu, care 
este în concordanţă cu Conceptul Securi-
tăţii Naţionale, este fezabil şi ar fi favorabil 
anumitor forţe politice întrucât promovea-
ză statu-quo-ul.

3. Consfinţirea neutralităţii Republicii 
Moldova prin intermediul unui Pact de Sta-
bilitate, agreat de marile puteri ale lumii. 
Autorul consideră că acest scenariu ar rezol-
va problemele de securitate ale ţării.

4. Schimbarea opţiunii integraţioniste a 
Republicii Moldova şi reorientarea ţării spre 
Uniunea Eurasiatică. Potrivit autorului, acest 
scenariu implică riscuri mari şi ar reprezenta 
o „piruetă geopolitică sinucigaşă.” [4]

Un alt specialist în domeniul securităţii, 
M. Popşoi, expert asociat APE, prezintă pa-
tru opţiuni posibile de asigurare a securită-
ţii, în baza a 4 criterii: a) grad de securitate; 
b) costuri; c) fezabilitate tehnică şi adminis-
trativă; d) fezabilitate socială şi politică. Cele 
4 opţiuni posibile identificate de autor sunt 
următoarele:

1. Aderarea la NATO ca fiind o alternativă 
sigură, dar dificilă: ar reduce dependenţa de 
Federaţia Rusă, ar impune sporirea investi-
ţiilor la bugetul militar conform cerinţelor 
statelor NATO – 2% din PIB. Totodată, ca im-
pediment în realizarea acestui scenariu difi-
cultăţile de interoperabilitate pentru Repu-
blica Moldova cu statele-membre NATO: ad-

ministrative şi tehnice. Concluzie: opţiunea 
implică costuri mari, aceasta va întâmpina 
opoziţia forţelor politice, reticenţa popula-
ţiei, prin urmare, nu este o opţiune fezabilă.

2. Aderarea la Organizaţia Tratatului pen-
tru Securitate Colectivă – alternativă simplă, 
dar incertă. Costurile implicate de această 
opţiune sunt nesemnificative, criteriile de 
aderare  – simple, iar gradul de securitate 
- discutabil. Concluzie: opţiunea rămâne în 
discuţie atât timp cât există forţe politice 
pentru a o promova (PSRM).

3. Aderarea la Uniunea Europeană şi, 
prin urmare, la Politica de Securitate şi Apă-
rare Comună a UE. Aderarea la UE şi, respec-
tiv, la PSAC – reprezintă o opţiune incertă la 
momentul actual, acesta reprezentând un 
obiectiv pe termen lung, cu impedimente 
interne şi externe. Procesul de transforma-
re a politicii de securitate europene într-un 
mecanism viabil este un obiectiv de viitor. 
Concluzie: opţiunea nu este fezabilă la mo-
ment.

4. Aderarea la un mecanism regional de 
securitate reprezintă un compromis rezona-
bil. Model de cooperare a ţărilor nordice – 
NORDEFCO. Concluzie: opţiunea ar reprezen-
ta o posibilă platformă de cooperare, care ar 
implica costuri mai mici şi care nu ar întâmpi-
na rezistenţă din partea societăţii.  [11]

 În opinia politologului V. Croitoru, Repu-
blica Moldova, deşi neglijată, devine pen-
tru Rusia un spaţiu convenabil de aplicare 
a diferitelor strategii distructive (sancţiuni, 
provocări în zona de securitate etc.), trans-
miţând semnale UE. Însă  interesul scăzut 
pentru Moldova nu înseamnă neapărat şi 
neglijarea ei, dimpotrivă, aceasta ar putea 
antrena o creştere a provocărilor la adresa 
securităţii ţării noastre. Conflictul din Ucrai-
na, cu tot ce se întâmplă în jurul acestuia, 
impune UE să fie mai eficientă, pentru că 
acest conflict are loc chiar la frontiera sa, iar 
viitoarea politică de vecinătate trebuie să fie 
foarte mult axată pe dimensiunea de secu-
ritate şi cooperare în domeniul energetic, 
ceea ce lipseşte în contextul actual.
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Reacţia UE la criza din Ucraina a demon-
strat că Bruxelles-ul a avut capacităţi limita-
te de analiză şi prognoză a anumitor pro-
cese din această regiune, dar şi capacităţi 
mai limitate în felul în care putea interveni 
în aceste conflicte. Totodată, s-a evidenţiat 
că relaţia dintre UE şi Uniunea Economică 
Euroasiatică nu este doar o competiţie între 
două blocuri comerciale, ci şi de rivalitate 
între două sisteme diferite de valori politice 
şi economice. Statelor din Europa de Est tre-
buie să li se acorde perspective de aderare la 
UE, pentru a nu crea spaţii geopolitice vide, 
susceptibile de a fi ocupate de Rusia. Situa-
ţia impune ca Ucraina şi Republica Moldova 
să aprofundeze procesul de integrare euro-
peană, iar semnarea Acordului de Asociere 
cu UE să fie doar o etapă tranzitorie. [5]

În situaţia regională complicată este im-
portant ca Republica Moldova să-şi fortifice 
sistemul său de securitate şi apărare, dar şi 
să-şi consolideze relaţiile de cooperare cu 
partenerii săi, pentru a spori capacităţile 
de contracarare  a eventualelor ameninţări 
la adresa securităţii naţionale. În acest sens 
se cere de menţionat că autorităţile ţării au 
adoptat un şir de măsuri care se înscriu în 
ansamblul acţiunilor necesare de adoptat la 
nivel central. 

Astfel, la 23 martie 2015, a fost convoca-
tă şedinţa Consiliului Suprem de Securitate, 
la care au fost audiate rapoartele miniştrilor 
de externe, de interne, al apărării, precum şi 
al directorului SIS, care au evaluat principa-
lele riscuri şi ameninţări la adresa securităţii 
naţionale a Republicii Moldova în contextul 
evoluţiilor regionale. În cadrul şedinţei N. 
Timofti, Preşedintele Republicii Moldova, 
a subliniat necesitatea elaborării unei noi 
Strategii de Securitate naţională, adaptată 
noilor realităţi geopolitice. În acest context, 
s-a stabilit ca Guvernul să creeze un grup 
interdepartamental, care urmează să elabo-
reze acest document. Totodată, prin decizia 
Consiliului Suprem de Securitate au fost 
formulate recomandări instituţiilor abilitate 
ale statului în vederea asigurării unui nivel 

sporit de reacţie la eventualele crize, ajustă-
rii cadrului normativ în domeniu şi asigura-
rea securităţii informaţionale. [10]

În vederea elaborării unei noi Strategii 
de Securitate naţională a Republicii Moldo-
va, care să ia în calcul schimbările cardinale 
ale situaţiei geopolitice din regiune, este in-
structiv de analizat conţinutul Strategiei de 
Securitate Naţională a Ucrainei, aprobată de 
către organul abilitat al statului şi promul-
gat de către Preşedintele Ucrainei P. Poro-
şenko. Acesta este primul document cu titlu 
de lege, care consemnează Federaţia Rusă 
ca agresor şi ameninţare la adresa securită-
ţii naţionale. Principalele obiective ale noii 
Strategii de Securitate Naţională a Ucrainei 
vizează aderarea la Uniunea Europeană şi 
crearea condiţiilor pentru admiterea ţării 
în NATO. Potrivit Strategiei, principalele di-
recţii ale politicii de stat în domeniul secu-
rităţii naţionale vizează restabilirea integri-
tăţii teritoriale în cadrul graniţelor Ucrainei 
recunoscute pe plan internaţional, crearea 
unui sector de securitate şi apărare eficient 
şi creşterea capacităţii de apărare a ţării.

Documentul mai prevede aprofundarea 
cooperării militaro-industriale şi tehnico-
militare cu statele-membre NATO şi UE şi 
obţinerea unei independenţe totale faţă 
de Rusia în materie de producţie de arme şi 
echipament militar. Totodată, documentul 
prevede formarea şi dezvoltarea serviciilor 
de informaţii, contrainformaţii şi de aplicare 
a legii. Este vorba despre reforma sectoru-
lui de securitate şi despre revalidarea, prin 
proceduri adecvate, a persoanelor care lu-
crează în structurile de forţă, criteriile aco-
perind componente din manualele NATO 
de validare, dar eliminând şi persoanele 
implicate în neîndeplinirea atribuţiilor prin 
servirea unor interese de natură politică sau 
oligarhică, contrare regulilor şi obiectivelor 
instituţiilor respective. Strategia de Securi-
tate Naţională a Ucrainei include şi o refor-
mă a administraţiei publice şi intensificarea 
luptei împotriva corupţiei. Practic, corupţia 
devine ameninţare la adresa securităţii şi în 
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atribuţiile unei viitoare instituţii restructu-
rate de combatere a corupţiei, cu capacităţi 
de investigare şi cu component de consti-
tuire a dosarelor de acuzare şi trimitere în 
instanţă. [6]

În vederea aprofundării cooperării cu 
partenerii externi este deosebit de impor-
tant sprijinul pe care Republica Moldova îl 
primeşte din partea Alianţei Nord-Atlantice. 
Secretarul General NATO, J. Stoltenberg, a 
afirmat recent că Alianţa trebuie să fie pre-
gătită pentru o abordare pe termen lung în 
vederea contracarării ameninţărilor din flan-
cul estic şi cel sudic al organizaţiei, criticând 
comportamentul provocator al Rusiei faţă 
de Ucraina, Republica Moldova şi Georgia. 
Provocarea de Securitate din flancul estic 
este clară, parvenind din partea Rusiei, care 
încearcă să-şi consolideze influenţa. Anexa-
rea ilegală şi nelegitimă a regiunii Crimeea 
de către Rusia şi acţiunile continue în sco-
pul destabilizării Ucrainei au declanşat un 
conflict militar în Europa, a subliniat J. Stol-
tenberg. Prin comportamentul provocator 
utilizat împotriva Ucrainei, Republicii Mol-
dova şi Georgiei, Rusia a demonstrat că are 
intenţia de a recurge la forţa şi ameninţarea 
cu forţă în scopul exercitării de presiuni în 
raport cu ţările vecine, a explicat Secretarul 
General al NATO. [8]

Oficialii NATO şi-au exprimat clar dispo-
nibilitatea de a sprijini Republica Moldova 
în situaţia tensionată din regiune. În acest 
sens, poate fi menţionată şi vizita în premi-
eră în Republica Moldova a reprezentanţilor 
Comitetului pentru Parteneriate şi Securita-
te prin Cooperare (PCSC) al NATO, în peri-
oada 1-3 iunie 2015. Vizita reprezentanţilor 
PCSC a venit să reconfirme angajamentul 
Alianţei pentru parteneriatul cu Republica 
Moldova şi sprijinul oferit de aceasta pen-
tru suveranitatea şi integritatea teritorială a 
ţării noastre, iar evenimentele de diploma-
ţie publică (Conferinţa cu genericul Viitorul 

Parteneriatului în condiţiile noilor provocări 
regionale cu participarea reprezentanţilor 
societăţii civile şi ai instituţiilor de stat, unde 
a fost examinată cooperarea RM-NATO şi 
Conferinţa  de  presă  a Preşedintelui  PCSC, 
J. Appathurai,  organizate  de  către  CID-
NATO au oferit posibilitatea informării la o 
scară mai largă a societăţii despre caracterul 
cooperării RM-NATO, precum şi despre be-
neficiile acestui parteneriat). 

Astfel, dl J. Appathurai a declarat că 
„NATO îşi doreşte consolidarea partene-
riatului cu Republica Moldova, inclusiv să 
contribuie la reevaluarea Strategiei de secu-
ritate a ţării şi la reînnoirea echipamentului 
militar al Armatei Naţionale.” El a menţionat 
că NATO respectă neutralitatea şi indepen-
denţa Republicii Moldova, că îi va acorda 
toată susţinerea, în limitele pe care le are, 
pentru rezolvarea paşnică a diferendului 
transnistrean şi va sprijini integritatea teri-
torială a ţării noastre. [12]

Urmare a studiului realizat, considerăm 
oportun să venim cu următoarele concluzii 
şi propuneri:

- elaborarea în regim de urgenţă a noii 
Strategii a Securităţii Naţionale, care să ţină 
cont de noile realităţi geopolitice;

- aprofundarea cooperării cu NATO în 
cadrul mecanismelor existente: IPAP-ul ac-
tualizat, participarea la misiuni conduse de 
NATO (Kosovo) pentru ca Republica Moldo-
va să devină nu doar un consumator de se-
curitate, ci şi un furnizor de securitate;

- amplificarea colaborării cu SUA (sem-
narea Acordului de parteneriat strategic) 
şi UE în materie de securitate, inclusiv prin 
avansarea lor în procesul de negocieri 5+2 
de la observator la membru deplin;

- desfăşurarea unei campanii bine fun-
damentate de informare a populaţiei pri-
vind necesitatea unei colaborări multiple cu 
Ucraina şi România, state vecine, interesate 
în asigurarea securităţii regionale.
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