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INTRODUCERE
Începutul secolului al XXI-lea deschide un nou capitol în politica
internaţională, capitol în care securitatea şi, implicit, reconfigurarea şi
consolidarea centrelor de putere, ocupă locul central în determinarea noii
arhitecturi mondiale.
Actualitatea tezei constă în faptul că problema securităţii internaţionale
este una din cele mai dificile şi complexe întrebări pe care şi le pun minţile
luminate lucide ale lumii priveşte măsura în care securitatea internaţională
este posibil a fi realizată în actualul context global.
Scopul lucrării înţelegerea profundă a problematicii securităţii
internaţionale care presupune abordarea unei multitudini de aspecte. În
lucrarea dată ne vom referi la cele mai semnificative dintre ele: definirea
conceptului de securitate, relaţia dintre securitatea naţională şi securitatea
internaţională, problemele tradiţionale ale securităţii şi ideile alternative care
au apărut în ultimii ani ca efect al celor mai recente evoluţii în planul
relaţiilor internaţionale.
Majoritatea autorilor în domeniu consideră că securitatea este un
concept contestat. Există un consens în ceea ce priveşte existenţa
sentimentului de siguranţă faţă de ameninţări la adresa unor valori
fundamentale (atât pentru indivizi, cât şi pentru grupuri), dar şi un dezacord
major în privinţa cui ar trebui să i se acorde o atenţie prioritară: securităţii
individuale, naţionale sau internaţionale.
În Capitolul I al tezei vom analiza rolul şi locul organizaţiilor
internaţionale în securitatea internaţională fiind una din problemele globale
ale contemporaneităţii, de soluţionarea cărei depinde supraveţuirea
civilizaţiei umane.

În Capitolul II vom aborda teoretia şi metodologia în analiza
conceptului de securitate internaţională în punct de vedere al organizaţiilor
internaţionale. NATO deţine un rol esenţial în întărirea securităţii euroatlantice. După încheierea „războiului rece” rolul politic al Alianţei NordAtlantice este în creştere, îndeosebi după adoptarea la summitul de la
Washington, din 1999, a unui nou Concept Strategic al Alianţei. Pe baza
unei forţe de negociere sporită substanţial în ultimele decenii, NATO a
lansat şi a dezvoltat parteneriatul politico-militar, cooperarea şi dialogul
consolidat cu alte state partenere; a manifestat interes şi receptivitate
continuă, reafirmate recent în cadrul Summit-ului de la Bucureşti, pentru
primirea de noi membri. De asemenea, colaborarea cu alte organizaţii
internaţionale; angajamentul pentru prevenirea conflictelor şi managementul
crizelor, inclusiv prin operaţiuni de sprijinire a păcii - toate acestea reflectă
hotărîrea Alianţei Nord-Atlantice de a modela mediul internaţional de
securitate şi de a întări pacea şi stabilitatea în regiunea euro-atlantică şi în
afara acesteia. Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) şi-a adus o contribuţie
deosebită la menţinerea securităţii şi stabilităţii internaţionale. Consiliul de
Securitate al ONU are în continuare o responsabilitate globală primordială,
recunoscută şi invocată de alte organizaţii, în asigurarea păcii şi securităţii
internaţionale, deţinînd şi în viitor un rol important în edificarea securităţii şi
stabilităţii mondiale. Această misiune a fost confirmată, în mod simbolic, la
începutul noului mileniu prin conferirea în anul 2001 a Premiului Nobel
pentru Pace ONU şi Secretarului General. Uniunea Europeană a adoptat
decizii importante şi a dat un nou impuls eforturilor sale de întărire a
securităţii şi dimensiunii de apărare prin intermediul Politicii Externe şi de
Securitate Comună (PESC) şi a Politici Europene de Securitate şi Apărare
(PESA). Dezvoltarea unei Politici Externe şi de Securitate Comune, îcepînd

cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht în 1993, include şi
definirea progresivă a unei politici comune de apărare. Prin stipulările din
Tratatul de la Amsterdam (1997), Politica de Securitate Comună şi de
Apărare urmează să devină compatibilă cu mecanismele de asigurare a
securităţii în cadrul NATO. În ultimii ani, odată cu adoptarea Tratatului de la
Lisabona, Uniunea Europeană este tot mai mult preocupată de finalizarea
propriilor reforme instituţionale interne, precum şi de construcţia unei
politici externe, de securitate şi apărare proprii pe continentul european.
În Capitolul III „Securitatea naţională a Republicii Moldova în
contextul sistemului internaţional de securitate” se va reflectă evaluarea
generală a mediului de securitate pe plan naţional şi internaţional în care
operează Republica Moldova şi care 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.

ÎNCHEIERE
Statele şi naţiunile care compun continentul european au participat sau
au fost martore la aproape toate experienţele politice, economice, sociale,
militare, istorice, religioase, ecologice cunoscute în lume.
Începutul mileniului va continua să fie dominat, la nivel global, de
încercările la care va fi supus actualul sistem al ordinii mondiale, care
prezintă tendinţa evidentă de a evolua către unul multipolar, de intensificarea
competiţiei mondiale pentru controlul resurselor energetice şi al căilor de
acces către acestea, precum şi de demersurile pentru identificarea soluţiilor
de atenuare a efectelor negative ale globalizării economice.
Acest context va determina diversificarea mijloacelor şi formelor de
exercitare a relaţiilor globale de putere, care nu vor exclude violenţa armată,
repoziţionarea principalelor teatre de manifestare a acestora şi apariţia de noi
actori ai relaţiilor de putere pe scena internaţională.
La începutul secolului XXI, caracteristica generală a mediului de
securitate european constă în diminuarea riscurilor convenţionale şi, ca
urmare, eliminarea premiselor apariţiei unui conflict armat de amploare
continentală sau regională. Concomitent se constată un fenomen de
amplificare a riscurilor şi ameninţărilor neconvenţionale care conduc, printre
altele, la revigorarea alarmantă a naţionalismului etnic şi religios şi la
adâncirea decalajelor economice şi sociale, cu efecte negative asupra
securităţii.
In virtutea interdependenţei statelor securitatea trebuie să fie una pentru
toţi şi egală pentru toţi: nu poate fi creată securitatea pentru unele state din
contul altor state.

Tendinţa de globalizare a fenomenelor şi proceselor, respectiv a
soluţiilor de controlare a evoluţiei acestora, a determinat şi în plan regional
modalităţi corespunzătoare de abordare a problematicii securităţii. Afost
creat, astfel, un cadru european instituţionalizat, dat fiind caracterul de
complementaritate al unor procese integraţionaliste create de lărgirea NATO
şi UE, precum şi de elaborarea unor noi strategii de securitate colectivă.
Securitatea are încă o rezonanţă puternică în studiile de securitate
contemporane, şi va continua să aibă, atâta timp cât vor exista diviziuni la
nivel internaţional sub forma statelor naţiune.
Putem concluziona că sfârşitul Războiul Rece şi globalizarea au condus
la o modificare a conceptului de securitate, astfel încât securitatea ajunge să
aibă nu doar o singură dimensiune, cea militară, ci şase dimensiuni, toate la
fel de importante şi intercorelate. De asemenea rolul statului ca obiect de
referinţă al securităţii este tot mai contestat, subliniindu-se necesitatea
concentrării securităţii pe individ. Cu toate acestea, statul nu şi-a pierdut în
totalitate capacitatea de a asigura securitatea, doar că vorbim acum mai mult
de securitatea individuală şi internaţională, decât de securitate naţională.
În vederea formării sistemului internaţional de securitate colectivă este
Organizaţia Naţiunilor Unite. Conform Cartei ONU, organizaţia trebuie să
devină centrul coordonării acţiunilor tuturor naţiunilor. Principalele mijloace
prevăzute de Carta Naţiunilor Unite pentru asigurarea securităţii collective
sînt infăptuirea dezarmării, măsurile de reglementare paşnică a diferendelor
internaţionale iar, în caz de necesitate - adoptarea măsurilor de constrangere
contra statelor ce se fac vinovate de incălcarea păcii şi securităţii
internaţionale.

Anume

după

adoptarea

Cartei

ONU,

securitatea

internaţională tradiţională a dobandit denumirea de „securitate tradiţională”,

care reprezintă un anumit sistem de relaţii interstatale în scopul menţinerii
păcii şi securităţii internaţionale.
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ADNOTARE
la teza de master
PROBLEMELE ŞI PERSPECTIVELE SECURITĂŢII INTERNAŢIONALE LA
ETAPA ACTUALĂ

Începutul secolului al XXI-lea deschide un nou capitol în politica
internaţională, capitol în care securitatea şi, implicit, reconfigurarea şi
consolidarea centrelor de putere, ocupă locul central în determinarea noii
arhitecturi mondiale.
Actualitatea tezei constă în faptul că problema securității internaționale
este una din cele mai dificile şi complexe întrebări pe care şi le pun minţile
luminate lucide ale lumii priveşte măsura în care securitatea internaţională
este posibil a fi realizată în actualul context global.
Scopul lucrării înţelegerea profundă a problematicii securităţii
internaţionale care presupune abordarea unei multitudini de aspecte. În
lucrarea dată ne vom referi la cele mai semnificative dintre ele: definirea
conceptului de securitate, relaţia dintre securitatea naţională şi securitatea
internaţională, problemele tradiţionale ale securităţii şi ideile alternative care
au apărut în ultimii ani ca efect al celor mai recente evoluţii în planul
relaţiilor internaţionale.
Majoritatea autorilor în domeniu consideră că securitatea este un
concept contestat. Există un consens în ceea ce priveşte existenţa
sentimentului de siguranţă faţă de ameninţări la adresa unor valori
fundamentale (atât pentru indivizi, cât şi pentru grupuri), dar şi un dezacord
major în privinţa cui ar trebui să i se acorde o atenţie prioritară: securităţii
individuale, naţionale sau internaţionale.

ANNOTATION
the master thesis
PROBLEMS AND PROSPECTS OF THE PRESENT
INTERNATIONAL SECURITY
The beginning of the 21st century opens a new chapter in international
politics, capitol security and reconfiguration and strengthening centres of
power, occupies the central place in the new world architecture.
The actuality of the thesis lies in the fact that the issue of international
security is one of the most difficult and complex questions and they make
the world's finite minds enlightened to the extent that international security
is likely to be achieved in the current global context.
Deep understanding of the purpose of the work topics of international
security approach that involves a host of issues. In the time we refer to the
most significant of them: the definition of the concept of security, the
relationship between national security and international security, matters of
security and alternative ideas that have emerged in recent years as a result of
the most recent developments in international relations.
Most of the authors in the field believes that security is a concept in
question. There is no consensus regarding the existence of sense of security
threats to fundamental values (both for individuals and for groups), but also
a major disagreement over who should be given priority attention: security
of the individual, national or international.

