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REPERE CONCEPTUALE ALE CERCETĂRII
Actualitatea temei. Examinarea securităţii naționale a Republicii Moldova
constituie un subiect nou și de o importanță majoră pentru cercetările în domeniul
ştiinţelor politice în arealul investigaţional autohton. Dacă în perioada existenţei
fostei Uniuni Sovietice, modul de organizare şi exercitare a securităţii naționale
avea un caracter secret, determinând atât imposibilitatea controlului acesteia din
partea societății și constituind astfel o premisă pentru numeroase încălcări ale
drepturilor omului, cât şi lipsa unor investigaţii aprofundate ale fenomenului
securităţii, după declararea suveranităţii şi a independenţei, Republica Moldova şia creat propriul sistem de securitate, un cadru juridico-normativ şi structuri
abilitate în domeniu, constituite pe principii democratice.
Schimbările care s-au produs în Republica Moldova și în lume la sfârșitul
sec. al XX-lea – începutul sec. al XXI-lea, influențând starea cetățenilor, a
societății și a instituțiilor statului, precum și configurarea nouă a relațiilor
internaționale, au determinat un interes sporit pentru elaborarea politicilor
securității naționale.
În mod firesc, problemele asigurării securității statului au reprezentat, de la
începuturi, o preocupare prioritară a autorităților moldovenești. Astfel, în anul
1994 a fost adoptată Legea Supremă a Republicii Moldova, iar încă peste un an, o
primă Concepție a Securităţii Naţionale, urmată de Concepția Securităţii Naţionale
a Republicii Moldova din 22 mai 2008. Eforturile autorităţilor statului au culminat
cu adoptarea la 15 iulie 2011 a Strategiei Securităţii Naţionale a Republicii
Moldova.
Analiza complexă a securităţii Republicii Moldova, trebuie să servească
intereselor sale naţionale, iar realizarea cercetărilor vizând atât totalitatea
componentelor securității Republicii Moldova, cât și aspectele particulare ale
acesteia poate să contribuie în mod hotărât la elucidarea perspectivelor evoluției
societății și conturarea unor decizii social-politice echilibrate și judicioase.
Investigarea acestor componente poate fi realizată în mod concertat şi poartă un
caracter interdependent.
Premisele de la care a fost iniţiată această lucrare sunt cele potrivit cărora
derularea unei reforme reale în domeniul securităţii naţionale este condiţionată de
existenţa unei culturi de securitate. În acelaşi timp, eficienţa şi suportul public al
activităţii în domeniu trebuie să fie raportabile la nivelul de dezvoltare a societății.
În ultima perioadă, se atestă insuficienţa cadrului teoretico-metodologic în
abordarea problemei securităţii naţionale a Republicii Moldova, lipsa unei şcoli
naţionale a studiilor de securitate (aflată deocamdată în proces de constituire),
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lucru care nu permite expres rezolvarea unui şir întreg de probleme şi provocări
existente în această sferă. Iar la rândul său, acest lucru a favorizat, nu de puţine ori,
adoptarea unor decizii politice ineficiente în raport cu soluţionarea principalelor
pericole la adresa securităţii naționale a statului. Această lacună în domeniul
studiilor de securitate se conjugă cu depășirea abordărilor clasice dominante, cu
precădere de factură realistă, care percepeau securitatea prin prisma conceptelor
puterii şi a dominaţiei militare.
Eforturile întreprinse de autorităţi în contextul revenirii continue la
elaborarea Strategiei de Securitate Naţională a Republicii Moldova relevă faptul că
o serie de ameninţări noi, asimetrice, care se manifestă sub forma agresiunilor
informaţionale, generate preponderent din mediul internaţional dar şi - într-o
anumită măsura - de cel intern, pot afecta grav starea de securitate a cetăţenilor, a
statului sau a organizaţiilor din care Republica Moldova face parte.
Pentru Republica Moldova, o deosebită importanţă o are valorificarea
opţiunii de asociere la UE, ceea ce ar asigura accesul la spaţiul politic şi de
securitate unic, cu scopul de a reduce riscurile şi ameninţările la adresa securităţii,
care sunt provocate atât de factorii interni cât şi externi, inclusiv de procesul
globalizării.
Reformarea sistemului naţional de securitate în ansamblu, a devenit pentru
multe ţări, o prioritate naţională care rezultă din necesitatea de adaptare la
dinamica transformărilor politice, economice, sociale, precum şi la configurările
geopolitice regionale. Pentru Republica Moldova, acest proces a fost caracterizat
prin crearea sistemului național de securitate, materializat prin formarea cadrului
normativ și a structurilor abilitate. Însă lipsa unui cadru teoretico-metodologic
solid în abordarea securităţii naţionale, instabilitatea politică, economică şi socială,
resursele financiare limitate ale Republicii Moldova şi contextul geopolitic
nefavorabil au creat de multe ori o viziune distorsionată asupra ameninţărilor şi
vulnerabilităţilor, ceea ce a determinat adoptarea unor acţiuni ineficiente de
diminuare a insecurităţii în sectoarele-cheie ale statului. Aceste realităţi impun
necesitatea unor noi abordări ale problematicii securităţii naţionale conferind
actualitate şi relevanţă cercetărilor întreprinse.
Expunerea situaţiei în domeniu şi identificarea problemelor de
cercetare. Reperele teoretico-metodologice ale securității naționale s-au grupat în
jurul celor mai importante şcoli şi curente, cele mai de seamă fiind, Şcoala de la
Copenhaga, Constructivismul, Neorealismul şi Neoliberalismul. Științele politice
își adjudecă investigațiile care examinează modul în care se realizează securitatea
națională în cadrul constituiri ordinii democratice „prin exercitarea deplină a
drepturilor și libertăților cetățenești, asumarea conștientă a responsabilităților,
perfecționarea capacităților de decizie și de acțiune a statului și prin afirmarea țării
ca membru activ al comunității internaționale” [1, p. 12]. În acest context, apare

explicabilă tendința observată referitor la faptul că „una din direcțiile științifice de
perspectivă și din ce în ce mai populare devine studierea securității în calitate de
practică politică” [12, p. 24]. S-a dovedit a fi productiv, în acest sens, făgașul
Școlii de la Copenhaga, reprezentanții căreia și-au adus contribuția relevantă la
aprofundarea reprezentărilor despre fenomenul securității și interpretările acestuia
[2, 3, 4]. Revigorarea direcției științifice respective se producea într-o perioadă
când avea loc o regândire a abordărilor clasice ale securității, modelate de şcoala
liberală şi cea realistă, când situația internațională, determinată de încheierea
Războiului Rece, dicta adoptarea unor noi viziuni și perspective, când studiile
referitoare la securitate se împotmoliseră, „plonjând între Scylla oportunismului
politic și Charibda irelevanței academice” [5, p. 223]. Respectiv, mai mulți
cercetători din străinătate [6, 7, 8, 9]. au abordat conceptul de securitate cu scopul
de elucidare a condițiilor obiective şi subiective care ar trebui realizate pentru
diminuarea insecurităţii statelor, societăţilor și indivizilor. Deosebit de importantă
este, în acest sens, contribuţia autorilor precum: H. Morgenthau, K. Waltz, A. K.
Organski, A. Wolfers, A. Wendt, M. Ward, L. Diamond, K. Schwartzman,
A.Gidens, В. Мирошниченко, В. Кочетков, П. Цыганков. s.a.
Cercetătorii din Republica Moldova, așa cum arată experiența acumulată în
domeniu, au abordat problemele legate de securitatea naţională dintr-o perspectivă
mai mult pragmatică, examinând noile transformări naţionale, inclusiv cu impact
asupra securităţii Republicii Moldova şi a identificării noilor soluţii pentru
diminuarea riscurilor şi a vulnerabilităţilor, pentru dezvoltarea unor politici mai
eficiente în domeniul securităţii, identificării căilor de soluționare a conflictului
transnistrean, reformarea sectorului național de securitate.
Problematica securităţii naţionale din perspectiva politologică a fost abordată
de mai mulți autori din Republica Moldova, precum V. Moraru [10], V. Juc [11],
C. Manolache [12], A. Burian [13], A. Barbăneagră [14], A. Roşca [15]. În ultimii
ani în republică au apărut studii, care varsă lumină asupra unor aspecte inedite ale
problematicii în cauză, aparținând cercetătorilor V. Saca, N. Chirtoacă, V.
Cibotaru, V. Marinuța, Iu. Pântea, O. Serebrian, V. Lupan, N. Albu, S. Cebotari, S.
Sprâncean, V. Ungureanu, V. Varzari, ş. a.
Printre cei mai importanţi autori din România, care reprezintă suportul
teoretic al prezentei cercetări, sunt: T. Frunzetti [16], C. Moştoflei [17], C.
Troncotă [18], D. Dungaciu[19], I. Chifu [20], P. Duțu [21], G. Alexandrescu [22],
ş.a.
Principalele probleme ştiințifice pe care ni le-am propus spre cercetare sunt:
1. Identificarea celor mai importante vulnerabilităţi şi ameninţări la adresa
securităţii naţionale a Republicii Moldova, analiza aprofundată şi prioritizarea
riscurilor care erodează securitatea națională și implicit pe cea informaţională a
statului;
2. Precizarea factorilor care influențează ineficiența eforturile autorităților privind
soluţionarea conflictului din regiunea transnistreană a Republicii Moldova;
3 Impactul opțiunii de integrare europeană, al semnării acordului de la Vilnius de
către Republica Moldova și parafării Acordului de Asociere de statele membre UE,
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asupra procesului de reformare a securităţii naţionale, implicit, a domeniului
securităţii informaţionale.
Cu titlu de ipoteză de lucru în domeniul politologiei şi a studiilor de
securitate a fost formulată supoziția cu privire la caracterul complex,
interdependent, și chiar neunivoc al securității naționale a Republicii Moldova, în
condițiile în care fortificare ei depinde de eforturile autorităților și de factori
externi, iar procesele de democratizare a societății impun antrenarea în acest proces
a unui număr mare de actori nestatali, determinând dificultatea guvernanței
securității.
Scopul şi obiectivele tezei. Scopul lucrării constă în cercetarea şi stabilirea
unor obiective prioritare de fortificare a securităţii naționale a Republicii
Moldova din perspectiva integrării europene.
Pentru realizarea acestui deziderat a fost necesară realizarea următoarelor
obiective:
- abordarea aspectelor teoretico-metodologice ale securităţii naționale în percepţia
principalelor şcoli în domeniu: cea realistă, liberală, constructivistă, behavioristă,
şcoala de la Copenhaga;
- stabilirea spectrului de ameninţări şi riscuri la adresa securităţii naționale a
Republicii Moldova şi studierea oportunităţilor de diminuare a acestor factori
destabilizatori la adresa securităţii naţionale în ansamblu;
- analiza cadrului juridico-normativ de asigurare a securităţii naționale a Republicii
Moldova şi formularea unor principii, menite să eficientizeze această activitate;
- evidențierea influenţei euro-atlantice asupra securităţii naționale a Republicii
Moldova;
- analiza iniţiativelor şi a aportului UE în soluţionarea conflictului transnistrean,
evaluarea componentei informaţionale a securităţii statului în regiunea
transnistreană;
-evaluarea procesului de fundamentare şi instituţionalizare a securităţii naționale
prin prisma Concepţiei Securităţii Naţionale a Republicii Moldova şi argumentarea
necesităţii perfecţionării acesteia.
Reperele teoretico-metodologice ale cercetării. În cadrul investigaţiei au
fost aplicate mai multe metode teoretice şi empirice, care permit cercetarea
procesului de consolidare a securităţii naționale a Republicii Moldova. Astfel,
metoda analizei de conţinut a documentelor a servit la cercetarea actelor normative
de politici şi a strategiilor elaborate de autorităţile Republicii Moldova şi ale
Uniunii Europene. Metoda comparativă a servit la evidenţierea caracteristicilor
distincte ale documentelor elaborate în diferite etape, la compararea viziunilor
diferitor şcoli şi curente ştiinţifice cu privire la abordarea securitaţii naţionale şi la
căile cele mai eficiente de edificare şi consolidare a sistemului de securitate. La fel,
recurgerea la metoda structural-funcţionalistă a permis abordarea tuturor
domeniilor de securitate în calitate de sistem interdependent. Valoarea acestei
metode a fost probată de discreditarea abordării prevalent militare la adresa
securității care se axa pe elementul puterii militare a securităţii în detrimentul
componentelor non-militare: economică, politică, socială, de mediu. În acelaşi
timp, sinteza a fost utilizată pentru a scoate în prim-plan – din multitudinea de

elaborări ştiinţifice şi practice – concepţiile, strategiile şi politicile cele mai
eficiente de asigurare a securității naționale a Republicii Moldova. Metoda istorică
a fost utilizată pentru descrierea etapizată şi punctuală a evoluţiei dezbaterii
teoretice cu privire la securitatea națională, a abordărilor la nivelul elitelor politice
ale proceselor asigurării securității naționale şi a evoluţiei relaţiilor dintre
Republica Moldova şi Uniunea Europeană. Pentru a atinge scopul investigaţiei,
s-a apelat de asemenea la inducţie şi deducţie, generalizându-se materialul
teoretic şi empiric şi fiind făcute, în consecință, concluziile şi recomandările.
Noutatea şi originalitatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute constă în
abordarea problemei securităţii informaţionale a Republicii Moldova în corelare cu
principalele riscuri, vulnerabilităţi şi ameninţări care periclitează însăşi existenţa
statului. Analizând provenienţa riscurilor, a vulnerabilităţilor şi a ameninţărilor la
securitatea națională a ţării, pe de o parte, dar şi strategiile de securitate elaborate
de autorităţi, pe de altă parte, se urmăreşte demonstrarea faptului că aceste
probleme n-au beneficiat de o abordare complexă şi bine definită, capabilă să
genereze o viziune strategică durabilă din partea autorităţilor.
Abordarea aspectelor politico-informaționale ale securității, în corelarea lor
reciprocă, degajează, la fel, o însemnată doză de noutate pentru spațiul autohton de
cercetare politologică.
Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul politologiei şi a
studiilor de securitate constă în identificarea unor soluţii care să contribuie la
asigurarea securităţii naţionale a Republicii Moldova, în contextul opțiunii de
integrare europeană.
Semnificaţia teoretică a lucrării. Rezultatele investigaţiei se pretează în
beneficiul dezvoltării ştiinţei politice şi, în special, pot contribui la amplificarea şi
aprofundarea cunoştinţelor teoretice privind asigurarea securităţii naţionale a
Republicii Moldova. În același timp, și securitatea informaţională se referă la două
dimensiuni
esenţiale: obiectivă, care presupune existenţa fizică a unor
ameninţări/vulnerabilităţi în această sferă, şi cea subiectivă, ce vizează percepţia
indivizilor/comunităților/autorităţilor publice cu privire la prezenţa sau absenţa
ameninţărilor, riscurilor şi vulnerabilităţilor la adresa supravieţuirii şi a dezvoltării
statului şi a societăţii.
Semnificația teoretică a lucrării se referă la încercarea de analiză a
procesului de edificare şi consolidare sistemului securității naţionale al Republicii
Moldova prin prisma principiilor Şcolii de la Copenhaga. În cadrul lucrării sunt
cercetate principalele vulnerabilităţi interne şi ameninţările externe care provin din
sectoare esenţiale de activitate ale statului.
Valoarea aplicativă.
Rezultatele cercetării, concluziile şi recomandările
referitoare la asigurarea securităţii naţionale a statului şi cele privind
democratizarea societăţii pot fi utilizate pe larg atât de teoreticieni, care vor
continua investigaţiile în acest domeniu, cât şi de factorii de decizie, care pe
parcursul soluţionării problemelor legate de asigurarea securităţii naţionale a
statului, vor putea evalua principalele ameninţări, riscuri şi vulnerabilităţi, inclusiv
la adresa securităţii informaţionale a Republicii Moldova, şi în elaborarea unor
politici eficiente în domeniu. Astfel, cercetarea conţine mai multe recomandări
7

ierarhizate care pot fi utilizate de autorităţile guvernamentale în cadrul abordării, la
nivelul respectiv, a problematicii securităţii naţionale. Lucrarea poate constitui un
suport teoretic şi factologic pentru conceperea unui curs universitar despre
securitatea naţională a Republicii Moldova.
Rezultatele ştiinţifice principale înaintate spre susţinerea tezei constau
în:
- conturarea şi evaluarea nivelului de impact al ameninţărilor, riscurilor şi
vulnerabilităţilor asupra securităţii naţionale a Republicii Moldova şi identificarea
unor soluţii pentru asigurarea acesteia;
- elaborarea unui cadru analitic conceptual complex, bazat pe surse ştiinţifice
importante ce vizează cercetarea securităţii naționale, aducând un aport la
fundamentarea şi consolidarea ştiinţei securităţii, ştiinţă interdisciplinară în plină
dezvoltare, bazată pe ideile adepţilor Şcolii de la Copenhaga;
- identificarea celor mai importante vulnerabilităţi şi ameninţări la adresa
securităţii informaţionale a Republicii Moldova, analiza aprofundată şi
prioritizarea riscurilor care erodează securitatea informaţională a statului;
- argumentarea necesităţii elaborării unui set de legi, care ar contribui la sporirea
rolului serviciilor de informaţii ale statului, al societăţii civile în protejarea
eficientă a statului de potenţialele atacuri informaţionale;
- fundamentarea necesităţii constituirii unui centru naţional axat pe cercetarea
aspectelor teoretice şi practice ale securităţii informaţionale în Republica Moldova;
- evaluarea influenţei acţiunilor politice în vederea soluţionării diferendului
transnistrean.
- stabilirea gradului de impact al ameninţărilor, riscurilor şi vulnerabilităţilor
asupra securităţii naționale a Republicii Moldova şi oferirea unor soluţii pentru
asigurarea acesteia.
Analizând provenienţa riscurilor, a vulnerabilităţilor şi ameninţărilor la
securitatea naţională a ţării, pe de o parte, dar şi strategiile de securitate elaborate
de autorităţi, pe de altă parte, se urmăreşte demonstrarea faptului că aceste aspecte
n-au beneficiat suficient, în procesul elaborării, de o abordare complexă şi bine
definită, capabilă să genereze o viziune strategică durabilă. Astfel, discrepanţa
dintre stabilirea principalelor vulnerabilităţi pentru securitatea statului şi
insuficienţa elaborării politicilor, a comportat subminarea securităţii naţionale a şi
tergiversarea reformelor democratice. În mod tradiţional, securitatea naţională este
percepută ca element de bază în supravieţuirea statului, protejarea şi asigurarea
suveranităţii acestuia şi a integrităţii sale teritoriale, garantând, totodată,
posibilitatea de a reacţiona rapid la pericolele de natură internă şi externă. Or, în
circumstanțele geopolitice actuale, noile ameninţări, cu un potențial sporit de
afectare a securității naționale, impun o revizuire a prerogativelor întregului
complex de structuri instituţionalizate care și-au asumat gestionarea securității
Republicii Moldova.
Aprobarea rezultatelor ştiinţifice. Teza a fost elaborată și aprobată în
cadrul Centrului Cercetări Politice și Relații Internaționale a Institutului de
Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Concepţiile
elaborate în teză şi rezultatele investigaţiei au fost prezentate şi susţinute la

conferinţe naţionale şi internaţionale printre care: Conferinţa ştiinţifică
internaţională „Securitatea naţională a Republicii Moldova în contextul geopolitic
european” (Chişinău, AŞM, 08 octombrie 2010), Conferinţa ştiinţifică naţională
„Societatea contemporană în viziunea tinerilor cercetători: provocări, contribuţii,
perspective” (Chişinău, AŞM, 4 martie 2010), Conferinţa Ştiinţifică naţională
”Dezvoltarea cercetării ştiinţifice, promovarea şi cultivarea creativităţii şi a
inovării în procesul instruirii academice (Chişinău, USM, 5 mai 2010),
Simpozionul științific cu participare internațională „Interferențe teoretico-practice
în procesul valorificării opțiunii europene a Republicii Moldova”(Chișinău, AȘM,
11-12 noiembrie 2011), Congresul internaţional de istorie a presei „Mass-Media,
între document şi interpretare” (Chişinău, USM, 26-28 aprilie 2012) ș. a.
Publicaţiile la tema tezei. Mai multe rezultate ale cercetărilor au fost expuse în 13
articole şi teze ştiinţifice publicate în culegeri și reviste ştiinţifice: Revista de
Filozofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice (nr. 3/2010, nr. 1/2014, nr. 2/2015), Studia
Universitatis: Revista Ştiinţifică a USM (nr. 8 (48)/2011, nr. 8 (58)/2011, nr. 3
(43)/2010, nr.3 (33)/ 2010), publicaţia periodică: „Convergenţe Spirituale IaşiChişinău” (Iaşi, nr. 2/ 2011), „Europenizarea: fațetele procesului” (AŞM. 2013),
Societatea contemporană în viziunea tinerilor cercetători: provocări, contribuţii,
perspective (AȘM, 2010) s. a.
Volumul şi structura tezei cuprinde: introducere, trei capitole, concluzii generale
şi recomandări, bibliografie din 242 de titluri, 130 de pagini text de bază.
Cuvinte-cheie: securitate, securitate naţională, risc, ameninţare, vulnerabilitate,
globalizare, securitate informaţională, mediu informaţional, război informaţional,
război mediatic, societate informaţională, mass-media.
CONŢINUTUL TEZEI
Introducerea cuprinde elucidarea următoarelor considerente: actualitatea şi
importanţa problemei abordate, scopul şi obiectivele, noutatea ştiinţifică a
rezultatelor obţinute, problema ştiinţifică abordată şi soluţionată, semnificaţia
teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării, aprobarea rezultatelor şi sumarul
compartimentelor tezei.
În primul capitol, intitulat Reperele conceptuale ale cercetării
problematicii securităţii naționale, se face o trecere în revistă, cu referințe
analitice, a literaturii în domeniu, analiza şi evaluarea materialului teoretic elaborat
de către principalele şcoli de gândire occidentale şi autohtone. În cadrul capitolului
au fost investigate premisele care au stat la baza constituirii şi instituționalizării
securităţii naționale a Republicii Moldova, din perspectiva istoriografică şi
teoretico-metodologică, precum și a devenirii conceptului de securitate
informaţională, în particular.
Abordarea conceptului de securitate națională, dezvoltat în primul
subcapitol, intitulat Problematica securităţii naționale în abordare politologică,
oferă posibilitatea să fie evidenţiat faptul că definirea conceptului de „securitate
națională” este destul de dificilă, şi nu din cauza inserţiei sale în cele mai multe
domenii ale vieţii sociale, cât, mai curând, din considerentul că el însuşi este
susceptibil de a avea o conotaţie ideologică.
9

În al doilea subcapitol, intitulat Interpretarea securității naționale, în
contextul democratizării societății, se constată că, în pofida faptului că procesul de
tranziţie democratică din Republica Moldova a constituit obiectul a numeroase
studii, cercetările privind impactul democratizării societăţii asupra securităţii
naționale şi corelaţiile adiacente, au fost mai rare. Cu atât mai actuală această
problemă este pentru Republica Moldova, stat ce se confruntă cu multiple pericole
la adresa securităţii naționale, stabilităţii, integrităţii şi a procesului de
democratizare. Fără a ţine cont de natura şi sursele acestora, noua clasă politică
din Republica Moldova, nu va putea asigura pe deplin succesul tranziţiei
democratice, integritatea teritorială şi progresul naţional.
În cel de-al treilea subcapitol, Emergența problematicii securității
informaționale în cadrul devenirii societății informaționale, sunt investigate
câteva aspecte comune şi definitorii - securitatea informaţională se asociază în mod
nemijlocit cu instituţia statului-naţiune, iar în al doilea rând, cu asigurarea
securităţii informaţionale a persoanei, a societăţii şi a statului, dezvoltarea
infrastructurii informaţionale în scopul consolidării regimului constituţional,
asigurării suveranităţii, independenţei şi integrităţii teritoriale, stabilităţii politice şi
sociale, prosperarea Republicii Moldova. În același timp, societatea informațională
este societatea în care producerea și consumul de informație este un important tip
de activitate, informația este recunoscută drept resursa esențială, tehnologiile
informației și comunicațiilor sunt interpretate ca tehnologii de bază, iar mediul
informațional ca un mediu de existență a omului. Moldova este încă pe calea de aşi edifica o societate informaţională, dar pentru asta se impun respectarea mai
multe principii la nivel naţional, particularităţile societăţii informaţionale
contemporane şi a celei din viitorul apropiat.
Cel de-al patrulea subcapitol, intitulat Oportunitățile cercetării securității
informaționale din perspectivă multidimensională, se focalizează pe faptul că
Moldova este pe calea de a-şi edifica o societate informaţională, dar pentru aceasta
trebuie respectate mai multe principii la nivel naţional. Societatea informaţională, a
deschis calea pentru traficul de informaţii, însă tranziţia spre
societatea informaţională a Republicii Moldova, nu înseamnă numai modernizarea
şi extinderea societăţii informaţionale, ci mai ales acoperirea vidului legislativ
înregistrat în domeniu.
Astfel, prin noţiunea de securitate informaţională se are în vedere protecţia
persoanei, societăţii şi a statului, a drepturilor şi intereselor acestora în domeniul
informațional, aspecte, stipulate, de altfel, şi în Constituţia Republicii Moldova şi
alte legi, precum şi a drepturilor si intereselor ce ţin de căutarea, primirea,
transmiterea, răspândirea, formarea, prelucrarea, păstrarea, utilizarea şi protecţia
informaţiei. Înţelegerea adecvată a sintagmei „securitate informaţională” este
posibilă doar în condiţiile conceptualizării termenului de „securitate”. Elucidarea
definiţiilor propuse de mediul academico-ştiinţific, relevă că un astfel de concept
ca securitatea informaţională cunoaşte o varietate largă de definiţii. Astfel, se
consideră că „securitatea informaţională, în orice sens obiectiv, se referă la absenţa
amenințărilor informaţionale la adresa unor valori dobândite şi în sens subiectiv, la
absenţa temerilor că aceste valori vor fi supuse unor atacuri informaţionale” [23].

Al doilea capitol, Ameninţări şi riscuri la adresa securităţii naționale a
Republicii Moldova, investighează ameninţările netradiţionale la adresa securităţii
naționale, care deşi impun resurse mai puţine, necesită tehnici de contracarare mai
uşor de ascuns şi de disimulat. În cadrul acestui compartiment este stabilit că
ameninţările din sfera securității naționale s-au intensificat. În comparaţie cu alte
ţări ex-sovietice; Republica Moldova nu are încă o strategie coerentă de securitate,
de consolidare şi dezvoltare a unui proces veritabil şi stabil de democratizare a
societăţii. Generator de probleme este şi faptul existenţei unui mediu regional, nu
întru totul favorabil pentru Republica Moldova, marcat de o zonă de instabilitate
politică, cele mai recente și îngrijorătoare fiind evoluţiile din Ucraina. În al doilea
rând, persistă pericolul menţinerii şi reactivării unor tensiuni cu caracter etnicoseparatist ce pot genera conflicte [24], şi în cazul Republicii Moldova, este vorba
despre conflictul din partea stângă a Nistrului.
Astfel, în primul subcapitol, Structura ameninţărilor la adresa securităţii
naționale a Republicii Moldova, se analizează pericolele de natură politică, care
plasează statalitatea ţării într-un real pericol şi tărăgănează soluţionarea
problemelor ce ţin de aceste interese: pericole şi ameninţări în majoritatea lor,
consecinţe directe sau indirecte ale destrămării fostei URSS. Ameninţările la
adresa securităţii naționale sunt diferite ca intensitate, durată, probabilitate de
producere, natură şi formă de acţiune. Indiferent cărui tip aparţine,
amenințările rămân un factor destabilizator al mediului de securitate. De aceea,
ele se cer cunoscute, analizate de către cei care au ca atribuţii gestionarea unui
domeniu sau altul de activitate umană şi, desigur, intervenţia eficace, atât pentru
prevenirea lor, cât şi atunci când pericolul manifestării acesteia devine iminent.
Al doilea compartiment al capitolului, Impactul factorilor interni asupra
securităţii naționale se axează pe abordarea principalilor factori de risc interni care
se referă la instabilitatea politică şi socială a statului, manifestări extremiste,
separatiste, prezenţa pe teritoriul ţării a trupelor militare străine, insuficienţele
cadrului legislativ, aflat în proces de modificare şi de adaptare în conformitate cu
cerinţele societăţii-democratice. Realizarea intereselor naţionale ale statului este
legată nemijlocit de asigurarea deplină a securităţii naționale, implicit, a celei
informaţionale. Pentru Republica Moldova, precum şi pentru majoritatea ţărilor
est-europene, calea spre o societate deschisă şi o economie competitivă, mai ales
din perspectiva de democratizare, s-a arătat a fi puternic dependentă de riscurile şi
ameninţările de securitate. Funcţionalitatea sistemului naţional de securitate este
condiţionată de influenţa unui şir de factori externi şi interni.
În cel de-al treilea subcapitol, Influenţa factorilor externi, asupra securităţii
naționale a Republicii Moldova, este efectuată analiza gradului de vulnerabilitate
a Republicii Moldova, stat în proces de integrare europeană, pe de o parte, şi în
avelași timp, marcat de sindromul post-comunist, pe de altă parte, având și statutul
ţării care se află în „vecinătatea apropiată” de actori esențiali ai jocurilor politice,
în vizorul intereselor unor mari puteri. Or, acest lucru creează situații
pr4oducătoare de instabilitate şi de riscuri majore de natură externă.
În acest context, situaţia din regiunea transnistreană, teritoriu controlat de
forţele separatiste pro-ruse, este o adevarată provocare la adresa intereselor de
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securitate şi a valorilor democratice spre care aspiră Republica Moldova. În mare
parte această vulnerabilitate a statalităţii moldoveneşti s-a realizat direct prin
intermediul separatismului care este şi o ameninţare directă la adresa întregului
sistem al Republicii Moldova, care pune sub semnul întrebării însăşi existenţa
statului.
Potrivit cercetătorului român D. Dungaciu, vulnerabilitatea Republicii
Moldova ca stat în tranziție, pe de o parte, şi sindromul post-imperial al politicii
Federaţiei Ruse în raport cu realitățile moldovenești, pe de altă parte, creează un
mediu generator al creşterii permanente a instabilităţii şi riscului. Drept consecinţă
a procesului de extindere spre est a Uniunii Europene şi NATO, frontiera vestică a
Republicii Moldova a devenit frontiera de est a comunităţii statelor Euro-Atlantice
si a UE.
Studiul factorilor externi care dispun de potenţial de influenţă asupra securităţii
informaţionale a statului ridică un şir de întrebări, care sunt inevitabile. În acelaşi
timp, între factorii interni şi cei externi, există o strânsă interacţiune şi
interdependență, puternic accentuate. În cazul statelor slabe, cum este Republica
Moldova, sunt trei principii de bază care pot reduce ameninţările de securitate:
democraţia, buna guvernare şi supremaţia legii.
Efectele războiului informaţional asupra parcursului democratic al
Republicii Moldova, este cel de-al patrulea subcapitol al compartimentului în care
este analizată esenţa agresiunilor informaţionale şi acţiunile de dezinformare,
acţiuni care alcătuiesc esența războiului informaţional.
Aici se întreprinde analiza procesului de obţinere a independenţei Republicii
Moldova şi a evoluţiei conflictului transnistrean, sunt dezvăluite caracteristicile
războiului mediatic care a subminat independenţa statului. În cadrul cercetării a
fost constatat că la fel ca şi acum mai bine de 20 ani, diversiunile informaţionale,
orchestrate de mass-media de la Tiraspol, se manifestă ca un factor eroziv ce
dezechilibrează situaţia şi deteriorează imaginea Republicii Moldova pe plan
naţional şi internaţional, manipulează opinia publică.
Astfel, agresiunile informaţionale pot fi incluse în domeniul acţiunilor care
alcătuiesc războiul informaţional, cu condiţia ca acesta din urmă să nu fie înţeles
doar în accepţiunea sa restrânsă. Totodată, în anumite privinţe, agresiunile
informaţionale depăşesc sfera care acoperă elementele războiului informaţional, în
special, în ceea ce priveşte componenta „civilă“ a acţiunilor, care sunt gestionate
de serviciile de informaţii şi nu de statele majore ale armatei (C. Troncotă).
Principala forță de ocupație ruseasca in Republica Moldova o constituie
„armata audiovizuala”, care a cucerit spațiul informațional moldovenesc. Deși rușii
reprezintă doar 13% din populația Basarabiei, aproape tot spațiul audiovizual din
Republica Moldova este ocupat de produse mediatice de limbă rusă.
La Chișinău pot fi recepționate peste 50 de televiziuni, dintre care doar 11 în limba
română. Este clar că autoritățile trebuie să vegheze la respectarea legii audiovizualului privind ponderea de 70% a emisiunilor în limba română din totalul celor
de știri și analize, precum și la respectarea legislației privind publicitatea în limba
română.

Al treilea capitol, Asigurarea securităţii informaţionale a Republicii
Moldova, în contextul democratizării societății: mecanisme și soluții,
investighează consolidarea securităţii naţionale a Republicii Moldova din
perspectiva democratizării societăţii, punându-se accentul pe cooperarea cu
Uniunea Europeană.
În cadrul acestui compartiment est analizat procesul care permite asigurarea
securităţii naţionale a statului din perspectiva elaborării, interpretării şi
implementării celor mai viabile soluţii, mecanisme şi acte normative în domeniu:
rolul UE şi NATO, al altor puteri regionale care pot influenţa procesul de asigurare
a securităţii, principalele iniţiative de soluţionare a conflictului transnistrean,
rolul principalilor actori implicaţi în formatul de negocieri, rolul partenerilor
europeni în identificarea unor soluţii eficiente în depăşirea acestui conflict, care
poate escalada. În capitol este propusă o analiză sistemică a interacţiunii binomului
securizare-democratizare a societăţii, în contextul evoluţiilor specifice din
Republica Moldova.
Astfel, în subcapitolul Perfecţionarea cadrului politico-juridic de garantare
a sistemului de securitate națională a Republicii Moldova, sunt aduse argumente
pentru constatarea faptului că în Republica Moldova nu există un document
exhaustiv care ar defini în mod amănunţit politica de securitate şi de apărare. În
pofida existenței unui şir de acte juridice şi documente, acestea nu oferă o imagine
generală despre viziunea de securitate, ameninţările, riscurile şi acţiunile principale
din cadrul politicii de securitate şi apărare a Republicii Moldova. Principalul
document, Concepţia Securităţii Naţionale, poartă un caracter mai mult declarativ,
în mare parte ignorând interesele naţionale fundamentale. Documentul nu oferă o
bază necesară pentru elaborarea politicii de stat în domeniul securităţii naţionale
actelor normative corespunzătoare pentru optimizarea structurilor de administrare
şi organizare a activităţii organelor de asigurare a securităţii naţionale.
Abia la 15 iulie 2011, Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Strategia
securităţii naţionale, care este primul document de acest gen din Republica
Moldova. În acelaşi timp, Strategia constituie un act politico-juridic pe termen
mediu ce permite adaptarea, în funcţie de evoluţiile pe plan intern şi extern,
politicii din domeniu, securităţii naţionale, identificarea segmentelor specifice ale
sistemului securității naţionale care necesită reformare şi determinarea unui plan
realist de implementare a reformelor.
Lucrul asupra perfecționării Strategiei Securităţii Naţionale oferă şansa
începutului unei faze noi în politica de securitate şi apărare a Republicii Moldova,
iniţierii şi implementării unor reforme adecvate în sectorul de securitate şi apărare
în conformitate cu practicile şi standardele europene. Nu este, deci, întâmplătoare,
intenția Președinției de a elabora o nouă Strategie de Securitate a țării.
Al doilea subcompartiment al acestui capitol, Consolidarea securităţii
naționale a statului: implicarea factorului informaţional, indică faptul că
insecuritatea şi instabilitatea politică au rămas printre cele mai importante
obstacole pe calea stabilizării democratice a Republicii Moldova, ceea ce a condus
la persistenţa unor efecte sociale deosebit de nefaste pentru populaţie, pentru stat şi
societatea în ansamblu. Consolidarea statalităţii şi securităţii Republicii Moldova
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nu este posibilă fără o reformă reală a sectorului de securitate, liberalizarea şi reala
independenţă a mass-mediei.
Protejarea spaţiului informaţional naţional trebuie să reprezinte o prioritate
pentru asigurarea securităţii ţării. În prezent, manipularea opiniei publice este
efectuată atât prin controlul mijloacelor naţionale de comunicare în masă, precum
şi prin retranslarea unor posturi străine pe teritoriul ţării şi lipsa transparenţei în
domeniul proprietăţii mass-media.
O altă problemă, analizată în cadrul celui de-al treilea subcapitol, Rolul
mass-mediei în situații de criză, o reprezintă concentrarea instituţiilor mediatice în
mâinile unui singur proprietar sau ale unui grup financiar sau politic, obedienţa
Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Diversiunile mediatice îndreptate
împotriva Republicii Moldova se datorează şi lipsei de comunicare dintre massmedia şi alţi actori implicaţi. Completarea deficitului de informaţie este solicitată
cu acuitate de public, care oferă astfel mass-mediei oportunitatea de a ocupa vidul
informaţional existent şi de a se transforma în furnizor „autorizat” de informaţie.
Ultimul subcompartiment al tezei, este întitulat Opţiunile de securitate ale
Republicii Moldova în contextul integrării europene şi cooperării euroatlantice.
Astfel, de la obţinerea independenţei, Republica Moldova nu a participat activ la
asigurarea securităţii regionale sau a celei internaţionale. Rezultatele modeste au
fost dictate de mai mulţi factori printre care: orientarea politicii externe şi mediul
de securitate intern, mentalitatea elitei politice şi slaba importanţă acordată
reformei sectorului de securitate, dar şi impedimentele de ordin extern în parcursul
de democratizare şi europenizare a ţării. Republica Moldova nu participă activ la
misiunile şi operaţiunile pentru asigurarea securităţii în lume (există doar acțiuni
sporadice în acest sens), chiar dacă are experienţa participării în operaţiuni
internaţionale, mandatate de Organizaţia Naţiunilor Unite sub egida OSCE şi
ONU. Republica Moldova, nu poate să-şi asume singură propria securitate.
Opţiunile de securitate ale Republicii Moldova pendulează în prezent între
neutralitatea armată constituţională, imperativul modificării anumitor prevederi ale
Constituţiei şi realizarea reformelor necesare pentru aprofundarea colaborării cu
Alianţa Nord-Atlantică, inițiate prin diverse misiuni de menţinere a păcii şi
stabilităţii.
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
Problema ştiinţifică soluţionată în domeniul ştiinţei politice şi studiilor de
securitate naţională rezidă în identificarea unor abordări şi priorităţi de activitate
ale statului, menite să contribuie la asigurarea securităţii Republicii Moldova în
contextul opţiunii de integrare europeană. În baza cercetării problemei securităţii
naţionale a Republicii Moldova în contextul opţiunii de integrare europeană, au
fost formulate mai multe concluzii, după cum urmează.
Pentru cercetarea în cauză, cele mai relevante subiecte de abordare
ştiinţifică sunt: securitatea națională, securitatea informaţională şi democratizarea
societăţii. Or, la etapa actuală, sistemul securităţii naţionale al Republicii Moldova,
parcurge o etapă dificilă de cristalizare şi de instituţionalizare a elementelor

fundamentale. Considerăm că Republica Moldova, stat mic şi într-o permanentă
criză de resurse, amplasat într-o zona tampon, trebuie să facă faţă numeroaselor
provocări la adresa securităţii, inclusiv a celor de ordin informaţional, beneficiind,
în acelaşi timp, de anumite privilegii în asigurarea securităţii sale naţionale.
Analiza surselor ştiinţifice din domeniu sugerează că ar fi necesară elaborarea
unui suport metodologic relevant, care sa asigure identificarea, clasificarea şi
abordarea ameninţărilor şi vulnerabilităţilor principale la adresa securităţii
naţionale a Republicii Moldova, ţinând cont de priorităţi.
Republica Moldova nu se poate integra în mod integral într-o societate
informaţională pro-europeană şi globală, fie și pentru că nu dispune încă de un
cadru legislativ adecvat. În Republica Moldova, există prea puține stipulări
legislative despre societatea informaţională, iar actele normative din domeniu nu se
referă la probleme practice, la necesităţile de intervenţie normativă în acest
domeniu. Tranziţia spre societatea informaţională a Republicii Moldova, ca o
componentă relevantă a dezvoltării, nu înseamnă numai modernizarea şi extinderea
posibilităților tehnice și tehnologice, ci, mai ales, acoperirea vidului legislativ
înregistrat în domeniu.
În definitiv, tabloul surselor de insecuritate se supune unei dinamici proprii, în
care rolul esenţial revine includerii Moldovei în una din schemele de securitate
viabile, în contextul procesului de integrare europeană. Republica Moldova întârzie
cu reacţiile la acele oportunităţi pe care le oferă configuraţia geopolitică a Europei.
Un lucru este cert: cele mai multe din pericolele existente astăzi trebuie căutate în
organizarea şubredă a instituţiilor de stat, în corupţie în instituţiile slabe şi în
responsabilitatea limitată a oficialilor pentru obligaţiile lor, ceea ce erodează
calitatea administrării în stat şi alimentează insecuritatea individuala şi regională.
Iar vulnerabilitatea noilor vecini ai UE pune sub semnul întrebării şi reuşita
politicii europene de vecinătate. În acelaşi timp, partenerii occidentali ai Republicii
Moldova, care pot influența comportamentul acestor ţări, se văd tot mai mult
nevoiţi să răspundă unor noi sfidări în alte regiuni ale lumii, de un interes mult mai
mare pentru ei.
În acest context, politica de securitate a Republicii Moldova este afectată de
mai multe deficienţe de ordin conceptual, legal şi instituţional care, pe de o parte,
nu permit funcţionarea eficientă a sistemului de securitate naţională şi, pe de altă
parte, nu asigură un sprijin adecvat implementării obiectivului politic de integrare
europeană şi de participare la politica de securitate şi apărare comună.
La nivel conceptual, deficienţele majore constau în calitatea şi rolul
documentelor cheie, cum ar fi Concepţia Securităţii Naţionale şi Strategia
Securităţii Naționale. Pornind de la faptul ca aceste documente conțin obiective
strategice pe termen lung şi vizează acţiuni complexe, extrem de costisitoare şi
eforturi susţinute de lungă durată la nivel naţional pentru atingerea acestor
obiective, aprobarea acestor documente este obligatorie, odată cu aprobarea
programului de guvernare, iar calitatea lor urmează a fi la cel mai înalt nivel.
Aceste documente cheie nu reprezintă un scop în sine, dar constituie primul dintrun şir de elemente necesare pentru ca sistemul de asigurare a securităţii naționale
să poată funcţiona eficient.
15

Republica Moldova riscă şi își vede ameninţată statalitatea, securitatea,
suveranitatea, integritatea teritorială şi independenţa prin perpetuarea situaţiei de a
nu opta pentru o soluție de securitate sustenabilă şi realizabilă în practică. Chiar si
la aceasta ora, pachetul de opțiuni politice ale Republicii Moldova este
contradictoriu în condiţiile menţinerii statalităţii, suveranităţii şi independenţei
statului. Astfel, opţiunea integrării europene este incompatibilă cu neutralitatea
constituţională şi cu desființarea forţelor armate pentru apărarea teritoriului. Or,
Republica Moldova trebuie să elaboreze un program de informare a publicului şi
de consultări cu comunitatea de experţi, cu societatea civilă şi cu partenerii săi pe
plan internaţional, în privinţa stabilirii opţiunilor sale de securitate. Republica
Moldova ar trebui să adopte o decizie consistentă şi validă de securitate, care să fie
asumată şi susţinută de populaţie.
Durabilitatea este o componentă inevitabilă a oricărei decizii strategice de o
asemenea importanţă, pentru că toate deciziile ulterioare, politice, de securitate, de
politică externă sunt influenţate direct de această decizie primordială. Integrarea în
Uniunea Europeană este incompatibilă cu formele de garantare a securităţii de
către Federația Rusă. În schimb, integrarea în Uniunea Europeană este compatibilă
cu integrarea în NATO. Mai mult, integrarea oricărui stat fost socialist sau fost
sovietic în UE nu a putut să se realizeze până când acesta nu a acces anterior în
NATO. Astfel, politica de securitate a Republicii Moldova nu are încă un cadru
legal adecvat, care ar permite funcţionarea eficientă a sistemului de securitate
naţională şi implementarea obiectivului politic de integrare europeană şi participare
la politica de securitate şi apărare comună. Lipsa resurselor administrative,
instabilitatea politică şi economică, presiunea şi imixtiunea unor actori
internaţionali în politica internă a statului subminează capacitatea ţării de a
soluţiona conflictul transnistrean, tergiversează foarte mult perspectivele de
asociere a ţării la procesele integraţioniste europene.
În baza studiului efectuat şi a concluziilor deduse, pot fi propuse o serie
de recomandări:
1) Autorităţile statului ar trebui să dea dovadă de o viziune clară şi o poziţie
fermă prin adoptarea şi implementarea unor politici, strategii şi planuri coerente
elaborate în baza interesului naţional.
2) Noile legi, elaborate în domeniul asigurării securităţii naționale a
Republicii Moldova trebuie să fie fundamentate ştiinţific, să stimuleze promovarea
concepţiilor şi strategiilor coerente şi în concordanţă cu exigenţele timpului.
Cercetătorii în domeniu, consideră că anume cursul politic de integrare europeană
şi cooperarea Republicii Moldova cu OSCE şi NATO poate să garanteze
securitatea statului, restructurând întregul sistem al securităţii naţionale. Însă, în
cazul Republicii Moldova, lipseşte expertizarea calificată în domeniul securităţii
naţionale. Potrivit cercetătorilor din Moldova dar şi celor din străinătate,
ameninţările şi vulnerabilităţile majore la adresa securităţii naţionale a Republicii
Moldova constau în perpetuarea regimului separatist anticonstituţional de la
Tiraspol şi prezenţa armatei ruseşti în regiunea de est a ţării, slaba promovare a
reformelor democratice, corupția politică

3) Racordarea legislaţiei naţionale la standardele europene, monitorizarea
europeană a soluţionării conflictului transnistrean, sunt paşii concreţi pentru
perpetuarea unor reforme în domeniul securităţii naţionale. Or, prezenţa Republicii
Moldova pe arena mondială fiind destul de modestă, ţara este un furnizor de
insecuritate regională. Iată de ce securitatea naţională a ţării necesită o abordare
pragmatică din partea actorilor statali dar şi a societăţii civile. Atingerea unui nivel
suficient al securităţii naţionale, sistem de protecţie al intereselor vitale ale
personalităţii, societăţii şi statului, capabil să îndepărteze apriori pericolele şi
ameninţările care pândesc Moldova, va oferi, indiscutabil, posibilitatea continuării
şi dezvoltării tendinţelor pozitive în politică, societate sau în relaţiile interstatale.
4) Este necesară realizarea reformei întregului sistem de securitate naţională,
printr-o implicare cât mai vastă a tuturor actorilor vizaţi, în special, a societăţii
civile, care trebuie să deţină un rol important în reglementarea, supravegherea şi
controlul democratic asupra structurilor de securitate ale statului.
5) Studierea securităţii naţionale din perspectiva integrării europene a
Republicii Moldova, oferă posibilitatea structurării unei strategii de răspuns, care
trebuie să reducă insecuritatea statului şi anihilarea factorilor de risc. Procesul de
globalizare influenţează substanţial problema securităţii naţionale a Republicii
Moldova. Toate eforturile ţării trebuie direcţionate spre asigurarea securităţii, dar
instituţiile statului trebuie în acelaşi timp să lucreze pentru securitatea globală. În
acelaşi timp, securitatea nu poate fi asigurată pe deplin fără a asigura şi securitatea
internaţională sau cea regională. Drept urmare, globalizarea şi integrarea regională
exercită un impact semnificativ asupra securităţii Republicii Moldova. Practic,
experienţa statelor europene denotă integrarea regională atât ca formă primară de
satisfacere a interesului naţional, prin cooperare bilaterală sau multilaterală cu
celelalte state, cât şi ca modalitate de a participare activă la procesul de globalizare.
6) Adaptarea sistemului legislativ al ţării la noul tip de societate
informaţională, trebuie să se ralieze cerinţelor de reglementare europene şi
internaţionale, reprezentând şi răspunsul concret al Moldovei la condiţiile de
acceptare în structurile europene. În scopul ameliorării securităţii tehnologiilor
informaţionale, instituţiile abilitate trebuie să elaboreze soluţii tehnice speciale
pentru sporirea fiabilităţii reţelelor comunicaţionale în cazuri critice, precum şi de
creare a arhivelor şi stocurilor de documente electronice pentru depozitarea
securizată a bazei de date de importanţă naţională, în conformitate cu regimul de
păstrare, stocare şi evidenţă stabilite de cerinţele legislaţiei. Or, într-un anume mod
vor evolua factorii de risc la adresa securităţii naţionale, dacă Republica Moldova
va accede în structurile de securitate europene şi euro-atlantice, și după cu totul
alte coordonate, dacă se va bloca accesul în aceste structuri.
7) Autorităţile Republicii Moldova, neglijează perspectiva de integrare în
structurile euro-atlantice, în scopul asigurării securităţii naţionale. Mecanismele,
acordurile şi tratatele multiple semnate în cadrul CSI-ului, nu mai sunt acum
efective pentru colaborarea regională în domeniul securităţii. Totodată, integrarea
Republicii Moldova în cadrul structurilor europene, depinde şi de rolul ce îi este
atribuit de autorităţile Uniunii Europene, în contextul de fortificare a securităţii
comunitare.
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ADNOTARE
MORARU Sergiu, “Securitatea Națională a Republicii Moldova, în
contextul democratizării societăţii: aspecte politico-informaționale”, teza de
doctor în politologie, Chişinău, 2015.
Structura tezei cuprinde: introducere, trei compartimente, concluzii
generale şi recomandări, bibliografie din 242 de titluri, 127 de pagini de text de
bază. Rezultatele obţinute sunt publicate în 13 lucrări ştiinţifice.
Cuvinte-cheie: securitate națională/informaţională, democratizare, mass media,
conflict transnistrean, ameninţare, vulnerabilitate, reforma sectorului de securitate,
integrare europeană, politici de securitate, Politica Europeana de Vecinatate,
Parteneriatul Estic.
Domeniul de studiu: ştiinţe politice.
Scopul lucrării: constau în cercetarea şi stabilirea unor obiective prioritare de
fortificare a securităţii naționale a Republicii Moldova din perspectiva integrarii
europene. Pentru realizarea acestui deziderat, este imperios necesară realizarea
următoarelor obiective: identificarea spectrului de ameninţări, riscuri la adresa
securităţii naționale a Republicii Moldova şi studierea oportunităţilor de diminuare
a acestor factori destabilizatori, analiza cadrului juridico-normativ de asigurare a
securităţii naționale a Republicii Moldova şi formularea unor principii noi, menite
să eficientizeze această activitate, definirea şi analizarea trăsăturilor inerente ale
procesului de democratizare a societăţii moldoveneşti şi interdependenţa dintre
aceasta cu securitatea națională, o analiză a războiului informaţional din primăvara
anului 1992 şi repercusiunile acestuia în prezent pentru securitatea
națională/informaţională.
Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: constă în încercarea de a aborda securitatea
națională a Republicii Moldova prin prisma principalelor ameninţări şi
vulnerabilităţi şi care ar putea să pună în pericol existenţa statului.
Problema ştiinţifică importantă soluţionată în domeniul politologiei şi a
studiilor de securitate constă în identificarea unor soluții care să contribuie la
asigurarea securităţii naționale/informaţionale a Republicii Moldova, în contextul
opţiunii de integrare europeană.
Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării. Sub aspect aplicativ,
rezultatele obţinute sunt benefice pentru dezvoltarea ştiinţei politice şi în special,
vor contribui la amplificarea şi aprofundarea cunoştinţelor teoretice privind
asigurarea securităţii naționale a Republicii Moldova. Concluziile şi recomandările
referitoare la asigurarea securităţii naționale a statului şi cele privind
democratizarea societăţii pot fi utilizate de factorii de decizie ai statului pentru a
evalua principalele ameninţări, riscuri şi vulnerabilităţi la adresa securităţii
Republicii Moldova şi în elaborarea unor politici eficiente în domeniu.
Implementarea rezultatelor ştiinţifice s-a realizat prin examinarea şi
aprobarea lor în cadrul şedinţelor Secţiei Ştiinţe Politice a ICJP al AŞM, au fost
expuse la conferinţe naţionale şi internaţionale şi au fost publicate în 13 lucrări
ştiinţifice.
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АННОТАЦИЯ
МОРАРУ Сержиу, "Националънная безопасность Республики Молдова, в
контексте демократизаций общества: политическо-информационные
аспекты", диссертация на
соискание
ученой
степени
доктора
политологии, Кишинев, 2015.
Структура диссертации включает: введение, три раздела, разделенных на
подразделы, общие выводы и рекомендации, библиографию состоящую из 242
источников, 127 страниц основного текста. Полученные научные результаты
были опубликованы в 13 научных работах.
Ключевые
слова:
национальная/информационная
безопасностъ,
демократизация средств массовой информации, приднестровский конфликт,
угрозы, уязвимости, реформа сектора безопасности, европейская интеграция,
политика безопасности, европейская политика соседства, восточное
партнерство.
Область исследования: политические науки.
Цель работы состоит на соискание научных исследований и приоритетных
задач по укреплению национальной/информационной безопасности Республики
Молдовы с точки зрения европейской интеграции. Для достижения этой цели
крайне важно достичь следующих направлений: выявление спектра угроз и
рисков националъной/информационной безопасности и изучение возможностей
для снижения этих дестабилизирующих факторов, анализ нормативно-правовой
базы для обеспечения информационной безопасности и разработке в Молдове
новых принципов предназначенных для упорядочения этой деятельности.
Научная новизна и оригинальность заключается в попытке решить
проблему национальной безопасности Республики Молдова через призму
главных угроз и уязвимости которые существуют более 20 лет и могут
угрожатъ существование государства.
Решенная научная проблема в области политических наук и исследования в
области политологии и в области безопасности состоит в идентификации ряда
подходов и приоритетов государственной деятельности, призванных
обеспечивать национальную/информационную безопасностъ Республики
Молдова в контексте европейской интеграции.
Теоретическая и практическая значимость. Работa будет полезна для
развития политической науки и, в частности, будет способствовать расширению
и углублению теоретических знаний по национальной/информационной
безопасности Республики Молдова. Выводы и рекомендации для националъной
безопасности государства и демократизации общества могут быть
использованны политиками для оценки основных угроз, рисков и уязвимостей
безопасности Республики Молдова и в разработке эффективной политики в этой
области.
Внедрение научных результатов было реализовано посредством их
обсуждения и утверждения на заседаниях oтдела Политических наук ИЮПИ,
АНМ, изложения в рамках национальных и международных конференциях и
публикации 13 научных работ.

ANNOTATION
MORARU Sergiu, "National Security of the Republic of Moldova, in the
context of democratic society: political informationals aspects" PhD thesis in
political science, Chisinau, 2015.
Thesis structure includes: an introduction, three chapters, general conclusions
and recommendations, 242 titles of bibliography, 127 basic text pages. The results
are published in 12 scientific papers.
Keywords: national/informational security, democratization, media Transnistrian
conflict, threat, vulnerability, security sector reformșEuropean integration, security
policy. European Neighborhood Policy, the Eastern Partnership.
Field of study: Political Science.
Purpose: consist of research and priority targets to strengthen the
national/information security of Moldova from the perspective of European
integration. To achieve this goal it is necessary to fulfill the following objectives:
identify the spectrum of threats, national/informational security risks in Moldova
and studying opportunities to mitigate these destabilizing factors, analysis of legal
and regulatory framework to ensure national security and formulation of Moldova
new principles, designed to streamline this activity, defining and analyzing the
inherent features of the process of democratization and interdependence between
the Moldovan society with national security, approach to information warfare in
the spring of 1992 and its repercussions today for informational security.
Novelty and scientific originality: consists in trying to address the national
security of the Republic of Moldova through the main threats and vulnerabilities
that could endanger the existence of the state.
Important scientific problem addressed in the field of political science and security
studies is to identify solutions to help ensure national security of the Republic of
Moldova, in the context of European integration option.
Theoretical significance and practical value of the work. In terms of
applicability, the results are beneficial for the development of political science and,
in particular, will contribute to enhancing and deepening the theoretical knowledge
of informational security of the Republic of Moldova. Conclusions and
recommendations for national security of the state and the democratization of
society can be used by decision makers to assess the state of the main threats, risks
and vulnerabilities to the national security of the Republic of Moldova and in
developing effective policies in the field.
Implementation of scientific results achieved by examination and approval under
Section Meetings Political and Scientific Seminar of ASM ICJP, profile were
exhibited at national and international conferences and published in 12 scientific
papers.
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