
   

 

 

 
 

REZUMAT INFORMATIV PENTRU JURNALIŞTI 
POLITICA DE SECURITATE A REPUBLICII MOLDOVA 

 

Cadrul legal al politicii de securitate 

 

Constituţia Republicii Moldova, aprobată la 29 iulie 1994, este primul act juridic de referinţă pentru 

elaborarea şi implementarea politicii de securitate şi apărare a Republicii Moldova. Constituţia proclamă 

valorile şi principiile naţionale supreme, care sunt: suveranitatea şi independenţa; caracterul unitar şi 

indivizibil; statul de drept; inalienabilitatea teritoriului; respectarea drepturilor şi libertăţilor omului; etc.  

 

O normă constituţională specifică care determină caracterul distinct al politicii de securitate şi apărare al 

Republicii Moldova este statutul de neutralitate permanentă şi declaraţia că „Republica Moldova nu 

admite dislocarea de trupe militare ale altor state pe teritoriul său”. Constituţia nu oferă mai multe 

detalii cu privire la obligaţiile, drepturile sau alte criterii care reies din statutul de neutralitate 

permanentă.  

 

Concepţia securităţii naţionale este primul document ce ţine în mod exclusiv de definirea politicii de 

securitate şi apărare a Republicii Moldova. Conform enunţului din preambul Concepţia este „un sistem 

de idei care conturează priorităţile statului în domeniul securităţii naţionale”(1) reflectă „evaluarea 

generală a mediului de securitate pe plan naţional şi internaţional în care operează Republica 

Moldova”(2) şi defineşte „scopul securităţii naţionale, liniile directorii de bază pentru securitatea 

naţională, valorile şi principiile generale ce urmează a fi protejate de statul şi de societatea 

moldovenească” (3).  

 

Strategia securităţii naţionale este „arta şi ştiinţa dezvoltării, aplicării şi coordonării instrumentelor de 

putere ale unui stat (diplomatice, economice, militare şi informaţionale) cu scopul de a realiza obiective 

care contribuie la asigurarea securităţii naţionale”. 

 

La 15 iulie 2011 Parlamentul Republicii Moldova a aprobat Strategia securităţii naţionale (SSN), care 

este primul document de acest gen din Republica Moldova. În conformitate cu definiţiile din preambul 

Strategia „stabileşte obiectivele sistemului securităţii naţionale şi identifică căile şi mijloacele de 

asigurare a securităţii naţionale. 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 domeniul 

securităţii naţionale, identificarea segmentelor specifice ale sistemului securităţii naţionale care necesită 

reformare şi determinarea unui plan realist de implementare a reformelor.” 



   

 

 

Strategia preia o abordarea identică cu cea din Strategia Securităţii Europene a securităţii conform 

căreia „securitatea naţională a unui stat european nu mai poate fi privită în izolare” şi „ţine cont de 

abordarea cuprinzătoare a securităţii naţionale, caracterul multidimensional şi interdependent al 

acesteia, determinat atît de starea de lucruri din domeniile politic, militar şi al ordinii publice din ţară, cît 

şi de situaţia din sfera economică, socială, ecologică, energetică, etc.” 

 

SSN determină interesele naţionale; principalele ameninţări, riscuri şi vulnerabilităţi la adresa securităţii 

naţionale; principalele repere ale politicii externe şi politicii de apărare ce ţin de asigurarea securităţii 

naţionale; căile de asigurare a securităţii naţionale; liniile directorii ale reformei sectorului securităţii 

naţionale. 

 

Un capitol aparte din Strategia Securităţii Naţionale este dedicat viziunii şi acţiunilor de consolidare a 

securităţii naţionale prin intermediul politicii externe şi de apărare (cap.3). Strategia recunoaşte că „un 

loc aparte în contextul securităţii îi revine participării Republicii Moldova la eforturile globale, regionale 

şi sub-regionale de promovare a stabilităţii şi securităţii internaţionale prin cooperarea în cadrul ONU, 

OSCE, cu NATO şi alte organizaţii internaţionale relevante, precum şi participarea la misiunile în cadrul 

Politicii de Securitate şi Apărare Comună a UE (PSAC).” 

 

Strategia indică că „Securitatea naţională a Republicii Moldova nu poate fi concepută în afara 

contextului securităţii europene” şi că „în cadrul eforturilor de integrare, o atenţie deosebită va fi 

acordată intensificării cooperării cu UE pe linia PESC (CFSP) şi PSAC (CSDP), orientată spre consolidarea 

securităţii naţionale şi celei regionale. RM va coopera cu UE în domeniile prevenirii şi soluţionării 

conflictelor, gestionării crizelor, neproliferării armelor de distrugere în masă.” 

 

 

Cadrul instituţional al politicii de securitate 

 

Instituţiile cu responsabilităţi de elaborare şi implementare a politicii naţionale de securitate şi apărare 

sunt Parlamentul Republicii Moldova, Preşedintele Republicii Moldova, Consiliul Suprem de 

Securitate, Guvernul şi ministerele de resort.   

 

Parlamentul Republicii Moldova. În conformitate cu Constituţia Parlamentul RM, de rînd cu adoptarea 

legilor, hotărârilor şi moţiunilor, aprobă direcţiile principale ale politicii interne şi externe a statului; 

aprobă doctrina militară a statului; exercită controlul parlamentar asupra puterii executive; ratifică, 

denunţă, suspendă şi anulează acţiunea tratatelor internaţionale încheiate de Republica Moldova; 

declară mobilizarea parţială sau generală; declară starea de urgenţă, de asediu şi de război.  

 

Totodată, în conformitate cu art. 24 din Legea cu privire la apărarea naţională Parlamentul are 

următoarele atribuţii suplimentare: aprobă concepţia securităţii naţionale şi doctrina militară a statului; 

aprobă structura generală şi efectivul componentelor Forţelor Armate; aprobă volumul alocaţiilor 

bugetare pentru necesităţile apărării.  

 



   

 

 

Preşedintele Republicii Moldova. În conformitate cu Constituţia Preşedintele RM, în calitatea de şef al 

statului şi „garant al suveranităţii, independenţei naţionale, al unităţii şi integrităţii teritoriale a ţării”, 

„poartă tratative şi ia parte la negocieri, încheie tratate internaţionale în numele Republicii Moldova şi le 

prezintă, în modul şi în termenul stabilit prin lege, spre ratificare Parlamentului” şi este totodată 

Comandantul suprem al forţelor armate, „poate declara mobilizarea parţială sau generală, în caz de 

agresiune armată ia măsuri pentru respingerea agresiunii şi declară stare de război”, „poate lua şi alte 

măsuri pentru asigurarea securităţii naţionale şi a ordinii publice, în limitele şi în condiţiile legii”.  

 

Atribuţiile Preşedintelui în domeniul securităţii şi apărării sunt desfăşurate prin Legea cu privire la 

apărarea naţională. În conformitate cu art.25 al acestei legi Preşedintele poartă răspundere pentru 

starea sistemului naţional de apărare şi are următoarele atribuţii:  

- exercită conducerea generală a sistemului naţional de apărare şi coordonează activitatea 

autorităţilor administraţiei publice în domeniul apărării naţionale;  

- prezintă Parlamentului spre aprobare proiectele concepţiei securităţii naţionale, doctrinei militare a 

statului, structurii generale şi efectivelor componentelor Forţelor Armate;  

- aprobă regulamentul Consiliului Suprem de Securitate; regulamentul Statului Major General; 

programele şi planurile privind construcţia şi dezvoltarea Forţelor Armate; planul de mobilizare a 

Forţelor Armate; planul de întrebuinţare a Forţelor Armate; 

- coordonează activitatea de colaborare militară internaţională;  

- efectuează conducerea generală privind acumularea resurselor pentru necesităţile sistemului 

naţional de apărare;  

- poartă tratative, încheie tratate internaţionale în domeniul militar în numele Republicii Moldova şi le 

prezintă spre ratificare Parlamentului;  

- înaintează Parlamentului propuneri privind participarea cu efective, armament şi tehnică militară la 

operaţiuni internaţionale de menţinere a păcii sau în scopuri umanitare. 

 

Astfel, în conformitate cu atribuţiile sale Preşedintele Republicii Moldova este instituţia principală 

responsabilă de promovarea politicii naţionale de securitate şi apărare.  

 

Consiliul Suprem de Securitate este un element-cheie al sistemului de asigurare a securităţii naţionale în 

ţările cu regim de guvernare democratică şi principalul instrument al Preşedintelui pentru coordonarea 

practică a politicilor interne, externe, economice şi militare în scopul asigurării securităţii naţionale.  

 

Consiliul Suprem de Securitate (CSS) al Republicii Moldova  funcţionează conform Regulamentului 

aprobat prin Decretul Preşedintelui Republicii din 8.10.97. În conformitate cu acest regulament: 

„Consiliul Suprem de Securitate este un organ consultativ care analizează activitatea ministerelor şi 

departamentelor în domeniul asigurării securităţii naţionale şi prezintă Preşedintelui Republicii Moldova 

recomandări în probleme de politică externă şi internă a statului”. 

 

În componenţa CSS intră membrii din oficiu ”Primul-ministru, ministrul apărării, ministrul afacerilor 

externe, ministrul afacerilor interne, ministrul securităţii naţionale, ministrul finanţelor, şeful Marelui 

Stat Major al Forţelor Armate, şeful Departamentului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale şi 



   

 

 

secretarul Consiliului Suprem de Securitate”, totodată Preşedintele Republicii poate numi în calitate de 

membri ai CSS şi alte persoane cu funcţii de răspundere. 

 

Necesitatea revizuirii rolului şi împuternicirilor Consiliului Suprem de Securitate a fost recunoscută de 

Strategia Securităţii Naţionale aprobată de Parlamentul Republicii Moldova la 15 iulie 2011, care, în lista 

de sarcini de consolidare a capacităţilor de planificare strategică, prevede:  

„- consolidarea rolului Consiliului Suprem de Securitate, împuternicirii sale cu funcţii deliberative, de 

coordonare şi elaborare a politicilor în domeniile de securitate şi apărare şi dezvoltarea următoarelor 

capacităţi: 

- de informare şi comunicare; 

- de analiză permanentă a sistemului naţional de securitate şi ajustarea acestuia în funcţie de 

evoluţiile ameninţărilor şi riscurilor ; 

- de coordonare, monitorizare şi planificare strategică pentru prevenire şi reacţie în situaţii de 

criză;” 

 

Atribuţiile Guvernului Republicii Moldova în domeniul securităţii şi apărării sunt determinate prin Legea 

cu privire la apărarea naţională. Astfel, în conformitate cu art.27 al acestei legi Guvernul are funcţii de 

execuţie şi răspunde de organizarea activităţilor şi de realizarea măsurilor privind apărarea naţională în 

limitele împuternicirilor prevăzute de legislaţie şi are următoarele atribuţii:  

a) coordonează activitatea ministerelor şi a altor autorităţi ale administraţiei publice pentru 

realizarea măsurilor de asigurare a capacităţii de apărare a ţării;  

b) asigură alocarea şi utilizarea resurselor financiare şi materiale necesare organizării, înzestrării 

şi mobilizării Forţelor Armate, întreţinerii şi pregătirii trupelor, menţinerii în stare de 

operativitate a tehnicii şi armamentului, pregătirii pentru mobilizare a economiei naţionale;  

c) elaborează şi realizează programele de stat privind construcţia şi dezvoltarea Forţelor Armate, 

direcţiile principale ale colaborării militare internaţionale;  

d) propune spre aprobare volumul alocaţiilor bugetare pentru necesităţile apărării;  

...j) asigură îndeplinirea tratatelor internaţionale în domeniul militar; etc. 

 

 Analiză şi Recomandări 

 

Politica de securitate şi apărare 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 şi apărare 

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 Naţionale. Pornind de la faptul că aceste documente conţin 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 sunt un scop în sine, dar constituie primul dintr-un şir de elemente necesare pentru ca sistemul de asigurare a 

securităţii naţionale să poată funcţiona eficient.  

 

Cadrul juridic al politicii de securitate şi apărare a Republicii Moldova conţine numeroase lipsuri şi incoerenţe în 

ceea ce priveşte reglementarea activităţii diferitor instituţii din sectorul de securitate (în special în ceea ce priveşte 

misiunile, sarcinile, delimitarea/dublarea domeniilor de responsabilitate). Cea mai importantă problemă rămâne 

lipsa reglementării juridice detaliate a funcţiilor de conducere, gestionare, monitorizare şi evaluare a sistemului de 

asigurare a securităţii naţionale, din care politica de securitate şi apărare face parte.  

 

Concepţia Securităţii Naţionale aprobată în 2008, în mare măsură poartă un caracter academic, declarativ, 

tendenţios şi confuz, ignoră interesele naţionale fundamentale şi interpretează eronat riscurile şi ameninţările la 

adresa securităţii naţionale a Republicii Moldova. Această Concepţie nu oferă o bază necesară pentru elaborarea 

politicii de stat în domeniul securităţii naţionale şi apărării, actelor normative corespunzătoare, pentru optimizarea 

structurilor de administrare şi organizare a activităţii organelor de asigurare a securităţii naţionale.  

 

Statutul de neutralitate permanentă a Republicii Moldova, declarat prin articolul 11 al Constituţiei la 29 iulie 1994, 

continue să se confrunte cu trei provocări esenţiale: credibilitatea, recunoaşterea şi respectarea. Pornind de la 

faptul că respectarea şi recunoaşterea statutului de neutralitate permanentă se bazează în primul rînd pe 

credibilitatea acestui statut, adică pe eficienţa eforturilor interne ale statului în asigurarea unei apărări credibile, 

este absolut alogic de a presupune că Republica Moldova poate fi recunoscută ca stat neutru exclusiv în baza 

acţiunilor de politică externă.  

 

La nivel instituţional, Preşedintele Republicii Moldova, în virtutea atribuţiilor sale constituţionale, este instituţia-

cheie în elaborarea şi promovarea politicii naţionale de securitate şi apărare. În scopul asigurării instituţiei 

Preşedintelui Republicii Moldova cu capacităţile necesare pentru elaborarea şi promovarea politicii naţionale de 

securitate şi apărare şi coordonarea eforturilor diferitor instituţii ale puterii de stat în acest domeniu se impune 

revizuirea cardinală a rolului şi instrumentelor de care dispune Consiliul Suprem de Securitate prin redefinirea şi 

extinderea împuternicirilor Secretarului şi Serviciului CSS.  

 

Aprobarea recentă a Strategiei Securităţii Naţionale oferă şansa începutului unei faze calitativ 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, inclusiv modernizării cadrului juridic. Aprobarea 

unui plan de acţiuni pentru implementarea SSN şi iniţierea de facto a procesului de implementare vor demonstra 

consecvenţa voinţei politice şi consistenţa eforturilor autorităţilor naţionale şi vor determina credibilitatea politicii 

de securitate şi apărare. 

 

 

 

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. 


