
   

 

 

 
 

REZUMAT INFORMATIV PENTRU JURNALIŞTI 
CONCEPTUL DE SECURITATE. SECTORUL DE SECURITATE 

 
1. Delimitarea domeniului 

 

 Securitatea – esenţială vieţii indivizilor, comunităţii, statelor;  

 Securitatea fizică – vitală;  

 Securitatea economică, socială, culturală, politică, militară etc. – expresii ale unei stări agregate a 
securităţii individuale şi colective;  

 În sensul tradiţional, securitatea a fost asociată cu puterea militara;  

 După anii 1990 securitatea este extinsa către domeniile politic, economic, societal; 

 Tendinţa generală este de a trece de la ameninţări la vulnerabilităţi şi riscuri de securitate;  

 Literatura de specialitate abordează securitatea din două perspective importante – realistă şi idealistă. 
Şcoala realistă în domeniul securităţii – accentul pe conceptul de putere şi derivatele ei, i.e. politica de 
putere (power politics) şi echilibru de putere (balance of power); şcoala idealistă - accentul pe 
conceptul de pace; războiul este considerat o ameninţare majoră derivată din problema securităţii 
naţionale; eliminarea războiului şi instaurarea păcii conduce la eliminarea problemei de pe agenda 
internaţională. 

 
2. Definiţii 

 
Securitatea: 

 etimologic provine din lat. securitas, însemnînd „fără grijă, serenitate, linişte sufletească; 

 „lipsa relativă a războiului” (Ian Bellany, 1981);  

  „în sens obiectiv, măsoară absenţa ameninţărilor la adresa valorilor dobîndite, iar într-un sens 
subiectiv, absenţa temerii că asemenea valori vor fi atacate” (Arnold Wolfers); 

 „absenţa pericolului” (Arnold Wolfers); 

 „capacitatea de a face faţă agresiunii externe” (Giacomo Luciani, 1989);  

  „păstrarea trăsăturilor tradiţionale de limbă, cultură, de identitate naţională, religioasă şi de 
obiceiuri” (securitatea societala, Waever, 1993). 

 
3. Concepte aferente 

 
Interes public reprezintă o cristalizare a intereselor dintr-o societate. Definirea interesului public 
permite statului să-şi îndeplinească obligaţiile de protejare şi promovare a binelui social. Pe plan extern, 
această funcţie a statului include abilitatea de a proteja societatea de pericolele externe şi de a se 
angaja în cooperare mutuală cu alte state. 
 
În politica externă şi de securitate, interesul public se manifestă sub forma interesului naţional. 
Interesul naţional permite statului să dezvolte şi să menţină o capacitate optimă de protejare a societăţii 
şi de promovare a interesului public. Astfel, politica externă şi de securitate presupune în primul rînd 
promovarea intereselor particulare a fiecărui stat (pace sau război, binele naţional, prosperitate 
economică naţională, etc.). 



   

 

 

Vulnerabilitatea este o caracteristică externă a securităţii, evidenţiind punctele slabe. Aceasta este 
pasivă şi ţine de aşezarea geografică, mărimea teritoriului, populaţia, etc. 
 
Riscul - posibilitatea de a avea de înfruntat un pericol. Dacă vulnerabilitatea se defineşte strategic, riscul 
se evaluează din punct de vedere politic. 
 
Ameninţarea reprezentă un pericol potenţial, exprimat prin cuvinte sau gesturi, care are autor, scop, 
obiectiv şi o ţintă. 
 
Starea de securitate-insecuritate se poate defini în urma analizei vulnerabilităţilor, riscurilor şi 
ameninţărilor. 
 

4.  Abordarea sectorială 
 
Statul îşi poate defini securitatea prin prisma a cel puţin cinci sectoare (după Buzan, 1991):  

 militar; 

 politic; 

 economic; 

 de mediu; 

 societal. 
 
Securitatea militară – ameninţările de natură militară ocupă, în mod tradiţional, poziţia centrală în 
securitatea naţională. Acţiunea militară pune în pericol toate componentele statului: baza fizică 
(teritoriu) poate fi ocupată (parţial sau total) sau afectată ca ecosistem, structura instituţională poate fi 
dezmembrată, ideea de stat poate fi subminată. Realizări semnificative din domeniul politic, industrial, 
cultural, obţinute prin eforturile mai multor generaţii, pot fi anulate prin utilizarea forţei. 
 
Securitatea politică se referă la stabilitatea organizaţională a ordinii sociale şi defineşte acele ameninţări 
de natură non-militară. Într-un anume mod, întreaga securitate este politică, pentru că toate 
vulnerabilităţile, riscurile şi ameninţările sunt definite pe cale politică. Securitatea politică se referă la 
ameninţările în adresa legitimităţii sau a recunoaşterii, fie a unităţilor politice, fie a trăsăturilor 
fundamentale (structura politică, instituţiile statului, etc.). În acest caz, putem vorbi de ameninţări faţă 
de:  

 legitimitatea internă a unităţii politice, care se referă în primul rînd la ideologii şi la alte idei 
constitutive sau teme care definesc statul;  

 legitimitatea externă, recunoaşterea internaţională. 
 
Securitatea economică se referă la capacitatea economiei de a face faţă şocurilor interne şi externe.  
Principalele ameninţări pe plan extern pot fi: 

 criza economică globală; 

 embargouri economice; 

 dezvoltare economică inegală. 
 
Valorile de securitate economică pot fi: 

 economia de piaţă; 

 concurenţa loială; 

 libertatea economică; 

 proprietate privată, etc. 



   

 

 

Securitatea mediului. Agenda de securitate a mediului cuprinde:  
a) dereglarea ecosistemului – schimbare climaterică, pierderea biodiversităţii, defrişarea pădurilor, 
deşertificare şi alte forme de eroziune a solului, micşorarea stratului de ozon, poluarea de orice fel;  
b) criză energetică – epuizarea resurselor naturale energetice (lemn, petrol), diferite forme de poluare 
datorate producţiei  şi distribuţiei de energie (petrol, nuclear, produse chimice);  
c) crize demografice – creşterea populaţiei peste capacitatea de suport a sistemului natural, epidemii, 
boli, urbanizare excesivă;  
d) criză alimentară – distrugeri de terenuri agricole, surse de apă, supraconsum;  
e) criză economică – inegalităţi economice, protecţia unor economii poluante, instabilitate societală;  
f) dezordini civile – includ distrugeri ale mediului datorită acţiunilor de război şi violenţe ca urmare a 
distrugerilor mediului înconjurător. 
 
Securitatea societală ia în considerare următoarele componente definitorii:  
1. Naţiunea definită ca „o populaţie, împărtăşind un teritoriu istoric, mituri şi memorii istorice colective, 
o cultură publică de masă, o economie comună şi un sistem de drepturi şi obligaţii comune pentru toţi 
membrii (A. Smith, 1991). 
2. Naţionalismul ca „o acţiune politică”, program, iniţiativă politică, care are ca principal obiectiv crearea 
unei naţiuni, protecţia ei împotriva unor ameninţări sau riscuri, sau pur şi simplu o mobilizare politică 
pentru un obiectiv considerat ca „naţional” (în acest sens, naţionalismul este un fenomen politic pozitiv, 
spre deosebire de extremismul naţionalist, care se referă la obiective xenofobe, rasiale, etc.). 
3. Etnicitatea definită ca o subcategorie a naţiunii, ca un precursor al naţiunii sau ca un competitor sau 
alternativă al acesteia.  
4. Minoritatea etnică ca a) subcategorie a naţiunii, b) precursor al naţiunii, c) competitor. Relaţia 
majoritate (naţională) – minoritate etnica este relevantă pentru securitatea societală din punct de 
vedere al identităţii şi al conflictului latent sau manifest dintre majoritate şi minoritate.  
5. Identitatea naţională – etnică sau civică (conform valorilor Revoluţiei franceze). 

 

5. Esenţa Sectorului de Securitate 
 
Iniţial conceptul a fost atribuit exclusiv forţelor armate, ulterior noţiunea de sector de securitate fiind 
extinsă asupra altor domenii care au o influenţă asupra securităţii statului. Extinderea conceptului 
asupra altor domenii este legată de schimbarea percepţiei asupra noţiunii de securitate.  
 
Nu există o idee consensuală privitor la ce cuprinde sectorul de securitate. Abordarea minimalistă, 
implică doar forţele de securitate de bază, cum sunt forţele militare, paramilitare şi de poliţie, şi alte 
instituţii militarizate. Pe de altă, abordarea permisivă, include o gamă largă de instituţii, care adesea nu 
au tangenţe directe cu sfera militară. 
 
 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

6. Actorii Sectorului de Securitate 

 

 Actorii şi orientarea sistemică 

Abordarea Sectorul Orientare spre Stat Orientare spre oameni 
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Structurile 
militarizate 

• Forţele armate; 
• Poliţia; 
• Jandarmii; 
• Forţele paramilitare; 
• Gărzile prezidenţiale; 
• Servicii de informaţii; 
• Pază de coastă; 
• Poliţia de frontieră; 
• Vama; 
• Grănicerii; 
• Rezerva. 

• Unităţi locale de securitate 
(gărzile populare) 
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Structurile din 
domeniul justiţiei 

 

• Instituţiile din domeniul 
justiţiei; 
•Instituţiile penitenciare; 
•Organele de urmărire penală 
(în cazul în care acestea sunt 
demilitarizate) 
• Instanţele de judecată şi 
tribunalele; 
• Executorii judecătoreşti. 

• Comisiile pentru drepturile 
omului; 
• Avocaţii parlamentari; 
• Organizaţiile obşteşti.  

Structurile ilegale 

 • Armatele de eliberare; 
• Unităţile de guerilă;  
• Companiile private de 
securitate. 

 
 
 

 

 

 

 

 

Acest rezumat informativ a fost realizat în cadrul proiectului  „Consolidarea capacităţilor mass-media din Republica Moldova de a reflecta şi 
monitoriza reformele din sectorul de securitate şi procesul de soluţionare a conflictului transnistrean”, implementat de Institutul de Politici 
Publice cu suportul financiar al National Endowment for Democracy. Opiniile exprimate aparțin autorului și nu reflectă neapărat punctul de 
vedere al National Endowment for Democracy. 


