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Summary 

The current security environment is characterised by a rapidly changing pace, systemic 

competition, a broad range of competitive and interrelated issues demanding an immediate 

approach. The general focus has shifted from competition among big powers, the perspective being 

the zero-sum games, towards strategic competition, with an emphasis on global alliance networks 

and partnerships based on shared interests and values. 

If the present appears full of hopes, the future is marked by an increasing uncertainty because 

of the rapid changes in the systemic configuration of the power and because of the re-emerged 

competition between the big powers, corroborated with the changing typology of the global 

challenges that include the pandemic, the climate change, the cyber threats, the international 

terrorism, the hybrid war, or the disturbing technologies. The need to manage the complex security 

environment will lead to a differentiated geography of commitments not only with allies and 

partners but with the direct systemic competitors as well. While China and Russia represent major 

threats to the global position of the USA, one cannot exclude sectoral cooperation to stand up to 

all the specific challenges, such as climate change, terrorism, or strategic stability (see the example 

of Russia). 

A new vision on security and defence policy should have encompassed some core elements 

that were either mitigated or neglected, or even hidden and reinterpreted in the previously 

developed security and defence strategic documents. These elements refer to: 

− Clarification and establishment of the national identity of the citizens of the Republic of 

Moldova, and the manner in which such notions as national interests, common values, 

history and the legacy of the population, etc. derive from it.  

− Definition of the constitutional notion of “neutrality”. Although recognised, neutrality 

cannot serve as a security solution because its observance is related to the direct need of 

one or another major stakeholder, as it was the case throughout history. 

− Status of “permanent neutrality” remains an open question of the security architecture of 

the Republic of Moldova. Nevertheless, this status does not reflect the reality in the field, 

 
1 Doctor în filologie (specialitatea Jurnalism), Director al Institutului European de Studii Politice din Moldova; 

Ministru al Apărării (2015) 

 



does not represent a formula that is consecrated at the international level, and lacks a 

precise explanation.  

− Another issue is the clear and explicit definition of the nature and quality of the external 

partnerships in the area of security and defence, and the mutual agreements with a view to 

their practical implementation.  

On another note, we shall consider that the clarification of the national historic experience 

in the area of military construction is necessary not only out of cognitive considerations (to know 

the tradition of military acts of heroism by highlighting the customs and normative framework, 

relevant institutions, and actions) but from the applicative viewpoint as well, to reform, as a whole, 

national security and defence system, considering the requirements of the time. 

This fundamental discussion concerning the type of armed forces that serve the best the state 

of Republic of Moldova is still topical today. The communication and explanation of the aim of 

the activities and decisions that were made is the obligation of democratic governments, in order 

to gain competence and credibility to establish the legitimacy of the importance of long-term 

decisions, as well as overcome the barriers in the reforming process. The definition and 

implementation of national security strategies are exceptionally important for every state. 

 

Краткое содержание 

Текущая среда безопасности характеризуется быстрыми темпами изменений, 

системным соперничеством, широким кругом вопросов, требующих немедленного 

подхода, которые конкурируют друг с другом и в то же время взаимосвязаны. Общий фокус 

смещается с конкуренции между великими державами с перспективой их игр с нулевой 

суммой к состоянию стратегической конкуренции с упором на сети союзов и партнерств по 

всему миру, основанных на общих интересах и ценностях. 

Если настоящее кажется обнадеживающим, то будущее остается отмеченным 

растущей неопределенностью под воздействием быстрых изменений в системной 

конфигурации власти и возобновления конкуренции между великими державами в 

сочетании с меняющейся типологией глобальных вызовов, включая пандемии, климат, 

киберугрозы, терроризм, международная война, гибридная война или подрывные 

технологии. Необходимость управлять сложной средой безопасности приведет к 

формированию дифференцированной географии обязательств не только с союзниками и 

партнерами, но и с прямыми системными конкурентами. Хотя Китай и Россия 

представляют собой серьезные угрозы для глобального положения США, нельзя исключать 

секторальное сотрудничество для решения конкретных проблем, таких как климат, 

терроризм или стратегическая стабильность (см. Пример России). 

Новое видение политики безопасности и обороны должно было включать некоторые 

ключевые элементы, которые были либо смягчены, либо проигнорированы, либо даже 

скрыты и переосмыслены в предыдущих документах по стратегии безопасности и обороны. 

Эти элементы относятся к: 

− Уточнению и установлению национальной идентичности граждан Республики 

Молдова, и как из этого проистекают представления о национальных интересах, 

общих ценностях, истории и наследии населения и т. д. 

− Определение конституционного понятия «нейтралитет». Нейтралитет, даже 

признанный, не может заменить решения по безопасности, потому что его 

соблюдение зависит от прямой потребности того или иного крупного действующего 

актора, как показала история 



− Статус «постоянного нейтралитета» остается камнем преткновения и постоянством 

архитектуры безопасности Республики Молдова. Однако этот статус не отражает ни 

региональной действительности, ни формулы посвящённой международной арене, 

и не имеет конкретного объяснения. 

− Другой вопрос – это четкое и ясное определение характера и качества внешних 

партнерств в области безопасности и обороны, взаимных обязательств по их 

практической реализации. 

Другими словами, мы должны иметь в виду, что разъяснение национального 

исторического опыта в области военного строительства необходимо не только по 

теоретическим причинам, чтобы знать традицию оружия, выделяя обычаи и нормативные 

рамки, компетентные институты и действия, но и также в практическом плане, чтобы 

реформировать в целом систему национальной безопасности и обороны, но с учетом 

требований времени. 

Эта фундаментальная дискуссия - какие вооруженные силы лучше всего служат 

государству Республика Молдова - актуальна и сегодня. Информирование и объяснение 

цели деятельности и принятых решений — это обязанность демократических правительств 

с целью получить компетентность и доверие в установлении легитимности важности 

долгосрочных решений, а также в преодолении препятствий на пути к процессу реформ. 

Определение и реализация стратегии национальной безопасности имеет исключительное 

значение для каждого государства. 

 

Republica Moldova se află într-o postură geopolitică de graniţă, la frontiera NATO şi a 

Uniunii Europene, în spaţiul post-sovietic şi în ceea ce Rusia continuă sau a reînceput să numească 

în documentele sale de politică externă „vecinătatea apropiată”, „spaţiul canonic”, locuit de 

„cetăţeni ruşi” – în special, prin acordarea de paşapoarte ruseşti locuitorilor din raioanele de est 

ale Republicii Moldova – cetăţeni pe care Moscova îşi doreşte „să-i apere oriunde s-ar afla”. 

 Mediul actual de securitate se caracterizează printr-un ritm rapid de schimbare, rivalitate 

sistemică, o gamă largă de probleme care necesită o abordare imediată și care concurează între ele 

și sunt interconectate în același timp. Focusul general se transferă de la competiția dintre marile 

puteri, cu perspectiva jocurilor lor de sumă nulă, spre starea de concurență strategică, accentul 

fiind plasat pe rețelele de alianțe și parteneriate din întreaga lume, bazate pe interese și valori 

comune. Împingând înapoi autoritarismul și susținerea, și menținerea ordinii internaționale bazată 

pe reguli, care stă la baza prosperității și păcii, rămâne critic. Unitatea transatlantică și parteneriatul 

sunt răspunsurile la problemele legate de Rusia și China. NATO și UE nu pot spune altora cum să 

acționeze, dar există un nivel de acțiune care nu poate fi tolerat, cum ar fi utilizarea armelor 

chimice sau ocupația militară. China și Rusia au un impact internațional, nu pur intern, și 

comunitatea statelor occidentale conștientizează datoria de a acționa atunci când este afectată 

ordinea internațională. Dacă prezentul pare plin de speranță, viitorul rămâne marcat de o 

incertitudine crescândă sub impactul schimbărilor rapide în configurația sistemică a puterii și de 

revenirea unei concurențe între marile puteri, coroborată cu tipologia schimbătoare a provocărilor 



globale, care include pandemii, clima, amenințări cibernetice, terorism internațional, războiul 

hibrid sau tehnologii perturbatoare. Necesitatea de a gestiona mediul complicat de securitate va 

duce la formarea unei geografii diferențiate a angajamentelor nu numai cu aliații și partenerii, ci 

și cu concurenții sistemici direcți. În timp ce China și Rusia reprezintă amenințări majore pentru 

poziția globală a SUA, nu poate fi exclusă cooperarea sectorială pentru a face față unor provocări 

specifice precum clima, terorismul sau stabilitatea strategică (a se vedea exemplul Rusiei). 

 Există un consens comun, exprimat atât de autorități, cât și de experți internaționali, potrivit 

căruia întărirea cooperării UE-NATO este urgent necesară pentru a spori coeziunea și acțiunea 

comună pe probleme urgente, precum: „acțiunile agresive” ale Rusiei, terorismul internațional, 

amenințările cibernetice și „agresivitatea și influența crescândă a Chinei”2. Modul în care se va 

întâmpla acest lucru este încă subiect de discuții și reflecții suplimentare. Noul concept strategic 

NATO și inițiativa NATO 2030 sunt destinate să găsească răspunsuri importante și să genereze 

idei inovatoare pentru a ajuta NATO și parteneriatul transatlantic să se adapteze și să răspundă mai 

eficient provocărilor viitoare, dar găsirea soluțiilor va necesita un efort considerabil. 

În Strategia Națională de Apărare, adoptată de Parlament în 2018, se menționează că 

„…prin poziționarea sa geografică, Republica Moldova este parte integrantă a arhitecturii de 

securitate a bazinului Mării Negre – zonă de interes pentru un șir de actori regionali și 

internaționali puternici. Securitatea în zona menţionată este influenţată de existenţa axei de 

conflicte îngheţate (regiunile Transnistria, Osetia de Sud, Abhazia şi Karabahul de Munte), precum 

şi a conflictelor curente (Ucraina). Prin prisma aspirațiilor de integrare în spațiul cultural, 

economic și social european, Republica Moldova urmează să consolideze, să dezvolte și să 

modernizeze sistemul național de securitate și apărare, ținând cont de evoluțiile mediului de 

securitate”3. O nouă viziune asupra politicii de securitate și apărare ar fi trebuit să includă câteva 

elemente fundamentale, care au fost fie că atenuate, fie că ignorate sau chiar ascunse și 

reinterpretate în documentele strategice de securitate și apărare elaborate anterior. Aceste elemente 

se referă la: 

➢ Clarificarea și statuarea identității naționale a cetățenilor Republicii Moldova, modul cum 

derivă din aceasta noțiunile de interese naționale, valorile comune, istoria și moștenirea 

populației etc. În cazul acestui element/factor nu există astăzi soluții durabile și nu există 

o finalitate politică clară (modificarea, de exemplu, a art. 13 din Constituție cu referire la 

limba de stat).  
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iulie 2021 referitoare la cooperarea UE-NATO în contextul relațiilor transatlantice (2020/2257(INI)). 
3 Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. HP134/2018 din 19.07.2018.  



➢ Definirea noțiunii constituționale de neutralitate. Ultimele documente care au fost în 

vigoare mai mulți ani - Concepţia şi Strategia Republicii Moldova tratează în mod eronat 

construcția securității de la ideea centrală a neutralităţii, înţeleasă greşit drept soluţie de 

securitate şi de la nevoia de a obţine recunoaşterea acestei neutralităţi (în sens de garanţii), 

precum şi de la ideea lipsei necesităţii forţelor armate cu altă destinaţie decât operaţiuni 

internaţionale sau stoparea inamicului, până la intervenţia comunităţii internaţionale. 

Timpul a demonstrat cu prisosință că ambele idei sunt atât eronate, cât şi depăşite. Astfel, 

neutralitatea, chiar recunoscută, nu poate ţine loc de soluţie de securitate, pentru că 

respectarea ei ţine de nevoia directă a unui actor major sau altul, după cum a arătat-o istoria. 

Mai mult, există deja trupe străine pe teritoriul Republicii Moldova care nu vor fi 

îndepărtate de neutralitatea recunoscută, iar existenţa lor reală este incompatibilă cu 

modelul ideal ce se încearca a fi utilizat. Şi încă, punând neutralitatea în prim planul 

strategiei de securitate înseamnă o supravalorizare a acestui aspect ce riscă să continuă să 

fie limitativ în condiţiile nevoii de asigurarea reală a apărării teritoriului, chiar şi numai a 

celui aflat sub controlul autorităţilor legitime de la Chişinău. 

➢ Statutul de neutralitate permanentă rămâne piatra nodală şi o permanenţă a arhitecturii de 

securitate a Republicii Moldova. Totuşi, acest statut nu reflectă nici realitatea de pe teren, 

nici nu reprezintă o formulă consacrată internaţional, nici nu are o explicare concretă. De 

aici, un set de confuzii ce s-au perpetuat de la Constituția RM, din 1994, până la Concepţia 

de Securitate Naţională, din 2008 și la toate celelalte documente ale Republicii Moldova, 

inclusiv la unele documente de poziţie în materie de politică externă. Dar mai este aici și 

un alt aspect, complet ignorat de documentele strategice emise: reintegrarea teritorială ar 

trebui să fie urmată de o integrare a instituţiilor de forţă din regiunea separatistă în 

structurile de forţe legitime ale Republicii Moldova. Cum se va face aceasta, cu ce resurse 

şi mijloace, pe baza cărei experienţe şi expertize, în ce interval de timp, cu ce destinaţie a 

elementelor ce vor fi reduse din spaţiul structurilor de forţă separatiste, acest lucru nu a 

fost inclus nici în Concepţia sau Strategia de Securitate Naţională, nici în celelalte 

documente. Din contra, impresia creată de aceste documente este “uitarea” acestui element 

fundamental şi a ameninţărilor, riscurilor şi vulnerabilităţilor aferente acestei situaţii, ori a 

planificării costurilor şi programelor necesare realizării lui, a finanţării capabilităţilor 

aferente dezideratului real al reintegrării. 

➢ O altă problemă este definirea clară și explicită a caracterului și calității parteneriatelor 

externe în domeniul securității și apărării, a angajamentelor reciproce în vederea realizării 

lor practice. Aceasta se referă, în primul rând, la relațiile cu NATO, UE, SUA, România. 

În cazul NATO, situația e clară - nu se poate promova o politică de aderare la organizație, 



nu pot fi întreprinse demersuri oficiale atâta timp cât există prevederea constituțională de 

neutralitate permanentă, care prin definiție exclude aderarea. Totodată, există multiple căi, 

forme și posibilități de intensificare și lărgire a dimensiunii de cooperare în interesul și al 

Republicii Moldova, și al sistemului de securitate colectivă. În cazul UE, nu există 

prevederi care ar impiedica atât politicile de aderare a Republicii Moldova la UE, cât și 

ancorarea țării noastre în toate formele de cooperare în cadrul Politicii Comune de 

Securitate și Apărare a UE. Parteneriatele cu SUA și România sunt definitorii pentru 

transformarea Armatei Naționale, a trupelor de carabinieri și ai instituțiilor din sectorul de 

securitate și apărare în instituții complet interoperabile cu cele euro-atlantice și parte a unui 

complex comun de apărare colectivă. 

O scurtă retrospectivă istorică. Elucidarea experienței istorice naționale în domeniul 

construcției militare este necesară nu numai din considerente cognitive, de a cunoaște tradiția 

faptelor de arme prin reliefarea cutumei și cadrului normativ, instituțiilor abilitate și acțiunilor, ci 

și în plan aplicativ, în vederea reformării, în complex, a sistemului național de securitate și apărare, 

dar ținând cont de exigențele timpului. Istoricul militar, colonel Vitalie Ciobanu, astfel descrie 

elanul primilor ani de constituire a Armatei Naționale: „Evenimentele ce au urmat actului de 

independenţă au fost marcate de un efort reformator ce viza consolidarea instituţiilor statale. Pentru 

ca noul stat să se poată menţine pe arena internaţională şi să poată funcţiona eficient, se impunea 

necesitatea creării unor instituţii adecvate. Unul dintre punctele principale pe agenda liderilor 

moldoveni era constituirea Armatei Naţionale. La 3 septembrie 1991, preşedintele Snegur, a emis 

decretul nr. 194, prin care, în conformitate cu Declaraţia de Independenţă a Republicii Moldova şi 

în scopul asigurării protecţiei suveranităţii republicii şi integrităţii ei teritoriale, decreta: “1. 

Crearea Forţelor Armate ale Republicii Moldova; 2. Încredinţa Guvernului Republicii Moldova să 

elaboreze în termen de o lună, concepţia şi măsurile concrete pentru finanţarea şi fondarea bazei 

tehnico-materiale a Forţelor Armate ale Republicii Moldova, completarea lor cu cadre de militari 

în termen şi ofiţeri. 3. Iniţierea tratativelor cu conducerea URSS în scopul reglementării 

problemelor privind evacuarea trupelor armatei sovietice de pe teritoriul Republicii Moldova şi 

înlocuirea lor prin formaţiunile Forţelor Armate ale Republicii Moldova”4. 

La prima etapă de dezvoltare a noului stat independent Republica Moldova și a instituțiilor 

sale fundamentale din domeniul securității și apărării naționale, a predominat o abordare 

pragmatică: de a folosi în construcția militară o mare parte din patrimoniul militar rămas de la 

fosta Armată URSS, de la vastele teritorii de dislocare a trupelor, tehnicii, munițiilor și instituțiilor 

militare (peste 11 mii de hectare), cu sute de clădiri, instalații, cazarme, depozite, tiruri de trageri 
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etc., până la tehnica militară și auxiliară, armament din dotare, muniții și rezerve logistice. Spre 

deosebire de Țările Baltice și unele state din fosta Iugoslavie, care au aplicat varianta „zero”, adică 

au renunțat, în mare parte, la tehnica și armamentul de tip sovietic, au luat curs spre integrarea 

deplină în NATO și, respectiv, au croit instituția militară a statului în conformitate cu standardele, 

valorile și procedurile Alianței Nord-Atlantice, Republica Moldova a ales o altă cale, de rând cu 

Ucraina, Georgia.  

Gândurile, aspirațiile și planurile inițiale de constituire a noilor forțe armate sunt descrise 

amănunțit în memoriile primilor doi miniștri de apărare – generalii Ion Costaș și Pavel Creangă 5. 

În lucrarea citată, „Zilele eclipsei: Cronica războiului nedeclarat”, generalul Ion Costaş 

argumentează că, la acel moment, nu era necesară crearea unui organism militar, deoarece nu 

existau premise reale6. Putem, totuşi, presupune că motivul era dorinţa de a menţine autoritatea 

exclusivă în domeniul militar al structurii pe care o conducea la acel moment. În calitatea sa de 

ministru de interne, în subordinea generalului se aflau trupele de carabinieri şi crearea altor 

structuri ar fi presupus împărţirea de responsabilităţi în luarea deciziilor. Generalul Costaş se referă 

la conflictele interne, pe atunci la etapă incipientă, sau încearcă să argumenteze că formarea 

Armatei Naţionale era un moft al preşedintelui Snegur. Ion Costaş aducea atât argumente politice, 

cât şi economice, menţionând că această construcţie, care necesita infanterie, aviaţie şi grăniceri, 

era cu mult mai costisitoare decât întreţinerea unor unităţi de jandarmi – funcţie îndeplinită pe 

atunci de carabineri7. 

E adevărat că, spre deosebire de alte foste republici unionale, care aveau pe teritoriul lor 

formaţiuni militare apte de luptă, ulterior transformate în forţe armate naţionale, Moldova a primit 

sub jurisdicţia sa, în mare parte, unităţi militare, ale căror cadre de ofiţeri şi plutonieri au refuzat 

să depună jurământ de credinţă noului stat. Aceasta a dus la faptul că unităţile militare trecute sub 

jurisdicţia Moldovei au fost inapte din punct de vedere al capacităţii de luptă, destinaţiei, 

efectivului, structurii, locului de dislocare. Armata Naţională a început să se formeze pe o temelie 

principial nouă, utilizând doar baza tehnico-militară a fostelor unităţi militare. În această perioadă 

procesul creării forţelor armate şi a sistemului naţional de apărare a decurs fără a avea la bază 

concepţii şi programe în domeniul securităţii naţionale şi a construcţiei militare în stat, 

 
5  Креанг, П. Я хочу рассказать. Второе издание, Кишинэу, 2005; Ion Cosaş. Zilele eclipsei: Cronica războiului 

nedeclarat. Chișinău, 2010. 
6 Costaș, I. Transnistria 1989-1992. Cronica unui război nedeclarat. București: Rao, 2012. p. 374. 
7 Notă : Această dispută a evoluat mai apoi în tendința fiecărui nou ministru al apărării venit din mediul polițist să 

trateze Armata Națională ca un tip de trupe de interne, un fel de „spețnaz” și un apendice al ministerului de interne. 

În anul 1998, propunerile MAI la proiectul concepției reformei militare se începea cu fraza „1. De lichidat Armata 

Națională din motiv că Republica Moldova nu dorește să lupte cu nimeni. 2. De transmis de la balanța MAp la balanța 

MAI toate clădirile, taberele militare etc….” Ministrul A Pânzari, fost ofițer ”operativ” de poliție, într-o emisiune 

televizată, fiind întrebat de ce militarii din armată trebuie să patruleze străzile, a răspuns cam în felul acesta: ”…acum, 

în primăvară, polițiștii sunt obosiți și extenuați, ei trebuie să prindă hoții și grupurile criminale, iar militarii oricum 

stau degeaba în cazarme, trebuie să ajute poliției…” 



sistematizate şi coordonate cu interesele fundamentale ale statului. Deciziile în problemele 

construcţiei militare se elaborau de către Ministerul Apărării, ţinându-se cont de viziunile şi 

conceptele proprii, fără participarea nemijlocită a organelor de conducere şi administrare. 

Această discuție fundamentală – ce tip de forțe armate servesc cel mai bine statul Republica 

Moldova – sunt actuale și astăzi. În pofida mai multor exerciții de analiză a riscurilor, de studii de 

early warning (de prevenire timpurie a conflictelor), rezultatele cărora s-au regăsit în toate 

documentele strategice de politică de apărare și care vorbesc, implicit, despre necesitatea existenței 

unor forțe armate adecvate amenințărilor și riscurilor la adresa independenței, suveranității și 

integrității statului, mulți politicieni, experți din domeniu, activiști civici (marea majoritate a 

cărora provin din partidele de stânga pro-ruse, din mediul concetățenilor nostalgici, rusofoni și 

celor din stânga Nistrului sau UTA Găgăuză) contestă, sub diferite forme și aducând diferite 

argumente, necesitatea existenței unei armate naționale moderne. O bună parte din aceste narațiuni 

fac parte din acțiuni concertate din cadrul campaniilor propagandistice, alimentate de Federația 

Rusă în cadrul războiului hibrid pe care îl poartă cu NATO și toate statele care nu intră în arcul 

aliaților săi. Republica Moldova este un stat care are spațiul public în afara controlului autorităților 

naționale. Potrivit datelor furnizate de către Consiliul de Coordonare al Audiovizualului (CCA), 

80% din știrile, informațiile și comentariile vehiculate în spațiul public, în orice limbă, sunt 

produse în Federația Rusă. 

 Comunicarea și explicarea scopului activităților și deciziilor luate este obligația guvernelor 

democratice pentru a obține competența și credibilitatea în stabilirea legitimității importanței 

deciziilor de lungă durată, precum și depășirea obstacolelor în procesul reformării. Definirea şi 

implementarea strategiilor de securitate naţională are o importanţă excepţională pentru fiecare stat 

în parte. Cu atât mai mult acest proces era deosebit de important pentru statele europene la 

intersecţia de milenii, când tendinţele de integrare şi cooperare în cele mai diverse domenii au 

devinit tot mai intense, când dorinţele de depăşire a vechilor antagonisme se transformă în eforturi 

comune de identificare şi de edificare a unor noi modele de securitate. Pentru statele aflate în 

perioada de tranziţie, cum a fost și este şi Republica Moldova, succesul obţinut în acest proces 

constituie premisele necesare pentru o dezvoltare economică durabilă şi semnifică îndeplinirea 

condiţiilor minime pentru o integrare mai strânsă în comunitatea europeană. Exemplul Poloniei, 

Cehiei, Ungariei, României, Bulgariei şi Ţărilor Baltice este pe cât se poate de elocvent. În ultimul 

caz, demonstraţia este cu atât mai semnificativă, dat fiind faptul că pornind, practic, din condiţii 

similare celor în care se afla la începutul anilor 90 Republica Moldova, Ţările Baltice au obţinut 

formarea unui cadru modern de securitate, fapt care a impulsionat atât multiplicarea conexiunilor 

cu statele europene, cât şi prosperarea economică. În comparaţie cu succesele acestor ţări, 

Republica Moldova, aproape la un deceniu de la Declaraţia de independenţă, nu avea o strategie 



coerentă de securitate naţională, de consolidare şi dezvoltare a statalităţii. În acest context, am fost 

nevoiţi să constatăm că, printre multiplele probleme cu care se confrunta atunci statul 

moldovenesc, o problemă de importanţă primordială era revizuirea şi redefinirea strategiei de 

securitate și apărare. A devenit clar că nu mai poate fi pus la îndoială faptul că stabilitatea 

economică şi prosperarea, integrarea europeană şi obţinerea investiţiilor strategice din exterior sunt 

direct dependente de climatul general de securitate, de asigurarea securităţii aceloraşi investiţii, de 

integritatea teritorială şi de soluţionarea diferendului transnistrean, de calitatea şi eficienţa 

sistemului de asigurare a securităţii naţionale. 

O sarcină aparte pentru redimensionarea sistemului de securitate națională constă în 

educarea, instruirea și încadrarea politicienilor, parlamentarilor și funcționarilor publici în 

domeniul securității și apărării naționale, crearea unei mase critice de cadre instruite și 

informate la toate nivelurile guvernării, aparatului administrativ central și din autoritățile 

locale. 
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