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Diferenţele securitare, sociopolitice, economice, culturale, religioase, etice, mentale sau tehnologico-comunicaţionale, cu 
impact major asupra nivelului de trai, asupra standardelor de calitate a vieţii în comunităţile umane ce populează planeta 
Pământ contribuie la fortificarea potenţialului omenirii de a face faţă la cele mai violente şi distrugătoare efecte şi rezultate 
ale crizei globale pluridimensionale, prin diversitatea de şanse şi identităţi pe care o generează. Preocuparea centrală în pro-
cesul edificării culturii securitare ca politică de stat reprezintă fortificarea securităţii umane cu noile sale aspecte în contextul 
abordării securitologice a edificării unei societăţi bazate pe cunoaştere, a unei societăţi renovate moral, refondate pe principii 
noosferice şi bioetice.
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The socio-political, economic, cultural, religious, ethical, mental or technological-communicative differences, with a 
major impact on the living standards, on the quality of life standards in human communities inhabiting the planet Earth, 
contribute to the strengthening of mankind’s potential to cope with the most violent and destructive effects and results of the 
multidimensional global crisis, through the diversity of chances and identities it generates. The central concern in the process 
of building security culture as a state policy is the strengthening of human security with its new aspects in the context of the 
security approach to the building of a knowledge-based society, of a morally refurbished society, rebuilt on noospheric and 
bioethical principles.
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Introducere
Concepţia securităţii umane, fiind preocuparea centrală în cadrul tematicii complexe și pluridi-

mensionale a edificării culturii securitare ca o politică de stat, capătă noi aspecte în contextul abordării 
securitologice a edificării unei societăţi bazate pe cunoaștere, a unei societăţi renovate moral, refonda-
te pe principii noosferice. Cu toate că pericolele la adresa securităţii umane, bazându-se pe substratul 
biologic uman, implică alte diverse laturi ale vieţii umane, acestea au repercusiuni grave asupra unui 
șir de alte aspecte vitale și tendinţe bio-culturale ale problematicii asigurării securităţii pentru dezvol-
tarea umană durabilă.

Domeniul politicului, a dirijării și coordonării dezvoltării sociumului, a guvernării societale este 
unul dintre primele domenii ale acţiunii umane colective, alături de sfera economică și de cea a ino-
vării și modernizării bazate pe fundamentele și pilonii știinţei, care a fost profund influenţată de im-
perativul supravieţuirii civilizaţiei umane contemporane pericolelor generate de criza globală, și, în 
consecinţă, începe să fie supusă unor procese de reconsiderare și regândire a bazelor și principiilor sale 
constitutive, referitoare la organizarea și funcţionarea relaţiilor și instituţiilor sociopolitice, a rolului 
și importanţei acestora pentru colectivităţile umane, în contextul auto-organizării acestora la nivelul 
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individului uman, ca grup sau omenire în genere, dar și în vederea mobilizării generale a întregului 
lor potenţial în perspectiva soluţionării problemelor stringente care pun în pericol securitatea globală 
a omenirii și chiar ameninţă existenţa de mai departe a acesteia pe Terra.

 Preocupările tradiţionale ale societăţii contemporane, fără excepţii, au fost și vor fi supuse unor 
mari perturbaţii, schimbări și reconsiderări în vederea racordării modului de viaţă a omului la obiec-
tivul suprem de depășire sustenabilă a crizei globale, scop care tot mai mult marchează adânc menta-
litatea socială, dar și aspectele practice ale vieţii contemporane, sistemul social de valori, dar și struc-
tura preocupărilor și activităţilor societăţii, toate fiind subordonate din ce în ce mai evident dorinţei 
colective de a supravieţui pericolelor globale cu cât mai multă demnitate și cu cât mai puţine daune. 
Aceste deziderate sunt tot mai clar articulate și exprimate de întreaga societate, de către elitele politice, 
în cadrul organismelor mondiale și internaţionale, la întrunirile interstatale etc. 

În consecinţă, concepţia dominantă tradiţionalistă ce trata în mod restrâns cultura securitară ca 
un domeniu al siguranţei și bunăstării statelor pe arena internaţională în concurenţă cu alte state, 
securitatea ca stare, ce nu poate fi obţinută fără ajutorul forţelor militare, fiind garantată de acestea, 
a fost modificată din temelie prin nevoia societăţii contemporane a riscului de a lua în considerare 
factorul uman, dar nu de rând cu alţi numeroși factori ce influenţează în final starea de securitate pe 
mapamond, ci ca element fundamental al procesului de securizare într-un context civilizaţional și cul-
tural. Evoluţia conceptului de securitate a avut loc în mod gradual și treptat, concomitent cu apariţia 
noilor provocări de securitate care au generat noi necesităţii de conceptualizare teoretică și de găsire 
a soluţiilor optime pentru aceste provocări [1, p. 38]. Astfel, de la lansarea termenului de securitate 
umană, la sfârșitul sec. XX și începutul sec. XXI, concepţia dată a devenit cu atât mai relevantă cu cât 
s-au intensificat conflictele civile în diferite zone de pe mapamond, populaţia civilă devenind categoria 
socială cea mai vulnerabilă și afectată de consecinţele acestor fenomene violente. În opinia autorului, 
conceptul devine tot mai util din perspectiva aplicabilităţii sale, în situaţiile post-conflict de restabilire 
a condiţiilor esenţiale și minime pentru o viaţă normală a populaţiei civile. În acest context, drepturile 
internaţionale ale omului, dreptul umanitar, conceptul protecţiei internaţionale a refugiaţilor devin 
surse teoretice, metodologice, dar și fundamente normative pentru concepţia securităţii umane. 

La sfârșitul sec. XX se discuta în cercurile largi printre oamenii de știinţă de diverse specialităţi, 
printre cercetători din cadrul știinţelor sociale, din domeniul știinţelor economice, dar mai cu seamă 
din sfera știinţelor politice, despre influenţele determinante complexe care tindeau să domine în vi-
itorul apropiat viaţa sociopolitică, precum: digitalizarea și computerizarea ca trenduri și extensiuni 
naturale ale globalizării, inclusiv în procesul exercitării puterii politice, în domeniul presiunilor socio-
politice sau a proceselor electorale, așa încât, după trecerea perioadei menţionate, acele presupuneri 
și estimări au devenit certitudini care lasă un impact adânc, mai cu seamă în cultura și conștiinţa so-
ciopolitică, atât la nivel mondial cât și la micro-nivel politic, referindu-se nemijlocit la individul uman 
și anturajul său imediat. La începutul sec. XXI, însă, atenţia cercurilor știinţifice, a oamenilor politici 
și a tehnocraţilor din diverse domenii ale economiei este captată, în mod deosebit, de subiectul prio-
rităţilor și potenţialului sociopolitic al comunităţilor umane de a face faţă la provocarea crizei globale 
multidimensionale, care tot mai mult se adâncește și se diversifică structural și funcţional, fiind înainte 
de toate cauzată în mod pregnant de involuţia și regresul moralei sociale și a degradării standardelor 
etico-valorice a omului contemporan [2, p. 6]. În mod natural și logic, au fost deduse și edificate un 
șir de noi concepţii cu privire la salvgardarea și securizarea persoanei, dar și a omenirii în întregime, 
prin depășirea impasului în care se află civilizaţia umană la etapa contemporană de evoluţie, printre 
care concepţia bioetică, divizată în mai multe direcţii și abordări, în dependenţă de factorii securitari, 
civilizaţional și politic, s-a evidenţiat de la bun început ca o disciplină cu un real potenţial praxiologic, 
dar și ca un mecanism instituţional aplicativ cu un impact social semnificativ, confirmat de istoria sa 
de mai bine de 45 de ani. 
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Capitolul I. Concepţia bioetică ca premisă pentru fortificarea culturii securitare
În contextul situaţiei socioeconomice și politice create la etapa contemporană a evoluţiei omenirii, 

ce denotă un profund impas în care se află civilizaţia umană din perspectiva asigurării securităţii și 
dezvoltării sale pe viitor, apariţia și dezvoltarea diverselor concepţii bioetice, în baza unor structuri și 
construcţii socioculturale tradiţionale, se afirmă ca fiind o viziune progresistă, capabilă să identifice 
direcţii și căi acceptabile de soluţionare a crizei globale. În așa fel, considerăm că delimitarea și conso-
lidarea diferitor modele bioetice se afirmă ca o modalitate suplimentară de sporire prin diversitate și 
originalitate a potenţialului umanităţii de autoevaluare, mobilizare, autoprotecţie și securizare în mo-
mente critice precum este perioada actuală, dominată de pericolele și ameninţările crizei mondiale.

o serie de lucrări din domeniul bioeticii care fac referinţă la domeniul politicului, considerăm 
că se axează în principal pe una dintre tematicile specifice bioeticii, încercând să analizeze căile și 
posibilităţile sociale și politice de promovare a unor noi strategii sau legi care să promoveze punctele 
de vedere ale autorilor. Problemele de securitate socială și politică la fel preocupă și cercetătorii din 
Ucraina, atunci când se propune analiza aspectelor bioetice și sociocivilizaţionale pe termen lung ale 
investigaţiilor genetice, catalogate ca fiind cunoștinţe cu specific foarte periculos pentru omenire [3, 
p. 53]. Cercetătorul V. Cheshko subliniază și reiterează importanţa abordării socioculturale aplica-
te în cercetarea genetică, în special în problema clonării umane. În contextul permisivităţii liberale, 
spre exemplu, diversele manipulaţii genetice pot fi acceptate, cu condiţia asigurării pe plan politic a 
respectării integrităţii altor persoane și a drepturilor lor fundamentale, spre deosebire de sistemele 
socioculturale unde predomină normele religioase sau cele tradiţionale. Cu toate acestea, considerăm 
că clonarea umană nu poate fi permisă din multiple considerente, inclusiv din cauza lipsei unui con-
sens politic la nivel mondial în această chestiune referitor la implicaţiile securitare ale acestui subiect. 
Profesorul rus P. Tichtenko, în una din lucrările sale, face o tentativă de a extinde problematica expan-
siunii biotehnologiilor în contextul redimensionării luptei pentru puterea politică, dezvoltând ideile 
lui M. foucault cu privire la bioputere. În acest sens, P. Tichtenko contrapune practica bioetică teoriei 
biopoliticii din perspectiva justificării recurgerii elitelor sociopolitice la ultimele elaborări biomedica-
le pentru a câștiga puterea politică și a se menţine la guvernare [4, p. 49]. 

În condiţiile corelaţiei diverselor aspecte politice cu normele etice, s-a remarcat de asemenea un șir 
de cercetători din Republica Moldova. Spre exemplu, cercetătorul moldovean, acad. Al. Roșca, menţio-
nează că problematica tranziţiei, ca problemă socială complexă, conţine și aspecte socioculturale, prin-
tre care transformarea sistemului de valorilor etice se impune ca un subiect central în cadrul tematicii 
tranziţiei, ce influenţează multe alte domenii ale vieţii sociale [5, p. 109]. Academicianul gh. Rusnac, 
ca „fondator al școlii știinţifice istorico-politologice din Republica Moldova” [6, p. 53], printre primii 
dintre oamenii de știinţă din Republica Moldova a abordat această tematică, subliniind caracterul im-
perativ al colaborării planului politic, al clasei politice și elitelor cu domeniul moralităţii, în vederea 
unei dezvoltări multilaterale a societăţii. În aceeași ordine de idei, și academicianul A.D. Ursul, în co-
laborare cu I. Rusandu și A. Capcelea, abordează tematica corelaţiei dintre morală, securitate și politic, 
cu un scop practic bine determinat, cel de edificare și cizelare a mecanismelor realizării unei dezvol-
tări durabile a societăţii contemporane, context în care elementul moral este considerat a fi unul de 
referinţă pentru verificarea succeselor obţinute în implementarea politicilor de securitate [7, p. 162]. 
Dintr-un alt unghi de vedere, profesorul V. Moraru consideră că problematica deteriorării comunica-
ţionale afectează și raportul dintre morală și politică cu un impact nociv asupra securităţii și dezvoltării 
întregului sistem social, pe de o parte, prin reflecţia distorsionată a spiritualităţii în mass-media [8, 
p. 169], iar, pe de altă parte, prin spectacularizarea politicului. Iar profesorul V. Moșneaga contribuie 
la reconceptualizarea implicării securităţii în sfera moralei prin repunerea în discuţie a problematicii 
drepturilor omului în condiţiile noi din sec. XXI [9, p. 51]. Pe de altă parte, profesorul V. Juc cercetează 
din punct de vedere istoric evoluţia problematicii promovării principiilor și valorilor etice în contextul 
aspectului confesional în cadrul fortificării securităţii în relaţiile internaţionale [10, p. 103].  
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Capitolul II. Cultura securitară și securitatea umană
Dintre cei mai proeminenţi teoreticieni ai concepţiei securităţii umane, în opinia noastră, unii din 

aceștia, stând la baza a numeroase direcţii distincte și bine conturate în domeniu, se fac remarcaţi o 
serie de cercetători încă din anii ‘90 ai sec. XX, printre care se numără și L.C. Chen. Acest autor dez-
voltă conceptul securităţii umane, bazat pe specificul civilizaţional de percepţie a bunăstării în diverse 
regiuni ale Terrei [11, p. 141]. Mai târziu, fiind medic de profesie și un factor executiv – președinte 
al China Medical Board Inc., un oNg care promovează educaţia, cercetarea și cultura în domeniul 
sănătăţii în universităţile cu profil medical din China și Asia de sud-est, acest autor contribuie la eluci-
darea conexiunilor și interdependenţelor dintre problematica securităţii umane și politicile în dome-
niul sănătăţii publice. Aportul lui L.C. Chen la dezvoltarea conceptului securităţii umane rămâne a fi 
incontestabil de important, cu toate că, în abordarea sa, aspectele ce ţin de corelaţia cu problematica 
bioetică, dar și de cooperarea comunităţii internaţionale în problema prevenirii instabilităţii socio-
politice, militare și conflictelor regionale în vederea fortificării securităţii umane pe mapamond, sunt 
insuficient de amplu expuse, în comparaţie cu aspectele de politici și strategii naţionale de combatere 
a subdezvoltării și sănătăţii precare a comunităţilor și persoanelor.

Unul dintre cercetătorii fenomenului dat, care au iniţiat o nouă abordare asupra securităţii umane 
și care a devenit una oficială în politicile din domeniu în Canada, este L. Axworthy, fost ministru al 
Afacerilor Externe al acestui stat [12, p. 185]. În viziunea sa, securitatea umană trebuia să devină în 
perioada „post război rece” un subiect de o importanţă fundamentală pentru politica externă a celor 
mai prospere state din lume, printre care se numără și Canada, care au obligaţia morală să intervină în 
regiunile cele mai vulnerabile de pe mapamond pentru restabilirea și fortificarea securităţii persoane-
lor, asumându-și rolul de lideri pe plan mondial în problema păstrării păcii mondiale și a amplificării 
bunăstării la scară globală. 

R. Thakur, un cercetător indian naturalizat în Canada, ex-vice rector al United Nations Univer-
sity, introduce în circuitul academic propunerea de a redirecţiona securitatea umană către protecţia 
comunităţilor și nu a persoanelor pe motiv că anume comunităţile umane sunt structurile cele mai 
vulnerabile, purtătoare de cultură, morală și modele civilizaţionale și în mai puţină măsură indivizii. 
La fel, acest cercetător elaborează conceptul responsabilităţii de a proteja și a interveni pe cont propriu 
în regiunile și în contextul geopolitic în care securitatea umană este încălcată flagrant [13, p. 47]. Cu 
toate acestea, considerăm că evenimentele din cele mai fierbinţi puncte de pe glob din ultimul de-
ceniu (Ucraina, Siria, Irak, Sudan, Afganistan ș.a.) oferă suficiente argumente pentru a considera că 
mecanismele internaţionale de intervenţie în astfel de regiuni pentru restabilirea păcii, a drepturilor 
fundamentale ale omului sunt încă deficiente la capitolele: logistică, eficienţă, sustenabilitate de durată 
a acţiunilor întreprinse etc.

În spaţiul știinţific de limbă rusă, la fel, se fac remarcate o serie de lucrări referitor la subiectul 
culturii securitare. În acest context, din perspectiva filosofiei sociale, profesorul A.P. Romanova, îm-
preună cu V.o. Marmilova de la Universitatea de Stat din Astrahan, cercetează securitatea culturală 
ca un aspect de o importanţă crucială pentru securitatea umană, aducând în discuţie problematica 
securităţii spirituale [14, p. 88]. În viziunea autorilor, securitatea culturală (cultural safety) trebuie 
înţeleasă mai mult ca element component al asigurării identităţii personale a cetăţeanului, iar securita-
tea spirituală face conexiunea dintre spaţiul public și cel intim al persoanei pe care le plasează într-un 
context asigurat de orice intervenţii perturbatoare negative. Pe de altă parte, sociologul rus E.A. Popov 
cercetează problematica securităţii spirituale ca parte a securităţii umane din perspectiva necesităţii 
interconectării vieţii materiale și a celei spirituale a persoanei umane și a asigurării unei bune inter-
funcţionări a acestora ca un tot întreg [15, p. 110]. Prin urmare, considerăm că ipoteza securitatea 
socială și cea spirituală a persoanei umane și a societăţii reprezintă două laturi ale securităţii naţionale, 
iar riscul principal, ca un posibil impediment în asigurarea securităţii umane, este refuzul conștien-
tizat sau nu al individului uman de a confrunta direct ameninţările. Deși viaţa spirituală a persoanei 
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ţine de domeniul vieţii private, ea determină, în ultimă instanţă, comportamentul social al persoanei, 
precum și atitudinile sale și percepţia faţă de securitatea proprie și cea a comunităţii.

Concluzii
Conchidem că diferenţele securitare, sociopolitice, economice, culturale, religioase, etice, mentale 

sau tehnologico-comunicaţionale, cu impact major asupra nivelului de trai, asupra standardelor de 
calitate a vieţii în comunităţile umane ce populează planeta Pământ, contribuie la fortificarea poten-
ţialului omenirii de a face faţă la cele mai violente și distrugătoare efecte și rezultate ale crizei globale 
pluridimensionale, prin diversitatea de șanse și identităţi pe care o generează. Dar, în același timp, 
aceste diferenţe constituie și un impediment în faţa comunităţii umane la nivel mondial în identifi-
carea și utilizarea spre beneficiul general a elementelor sociocivilizaţionale similare pentru diverse 
comunităţi, cu scopul realizării unei coordonări și organizări mai eficiente a omenirii în ansamblu, în 
condiţiile necesităţii articulării unei reacţii coordonate și prompte a factorilor de decizii internaţionali 
și naţionali de cel mai înalt nivel, la provocările crizei mondiale ce afectează profund și ireversibil toate 
sferele vieţii individuale și sociale. Cu toate acestea, rolul statului în asigurarea securităţii în general, și 
a securităţii umane în special, nu este determinat exact, fiind tratat diferit în diverse concepţii și studii 
de securitate, dar rămâne certă prezenţa indispensabilă a instituţiilor și structurilor de stat în procesele 
de ranforsare a abilităţilor persoanei pentru a participa în procesul de asigurare a securităţii proprii.

obiectivul suprem al eforturilor de fortificare a culturii securitare în perspectiva supravieţuirii 
calitative a omenirii în totalitatea ei, fără a neglija aspectele diversităţii culturale, etnice, religioase 
etc., împreună cu supravieţuirea întregii biosfere, în toată biodiversitatea ei, rămâne a fi un obiectiv 
ambiţios și maximalist, dincolo de orice fel de apartenenţe, atât pentru comunitatea civilă, oamenii de 
știinţă, opinia publică, businessmeni, care au tendinţa să intervină în spaţiul public pentru a-și promo-
va părerile personale și de a-și urmări interesele private, cât și pentru societatea politică – politicieni și 
funcţionari, ce au datoria să urmărească interesul public, inclusiv prin pregătirea întregii societăţi de a 
înfrunta riscurile securitare, proces în care cultura securitară are un rol fundamental.

Cultura juridică, în sens larg, și cultura drepturilor omului, inevitabil devin elemente de bază ale 
sistemului democratic, în care respectarea drepturilor și libertăţilor cetăţenilor devin condiţii indis-
pensabile pentru o dezvoltare umană sustenabilă și pentru asigurarea securităţii persoanei.  În con-
diţiile în care în Republica Moldova este în vigoare strategia, precum și o concepţie a securităţii naţi-
onale adoptate prin lege, care e revăzută o dată la patru ani, se impune o adaptare și racordare rigidă 
a acestor documente la principiile securităţii umane, care trebuie nu doar să fie reflectate în strategia 
naţională de securitate, dar și să educe populaţia, și să contribuie decisiv la ridicarea nivelului culturii 
securitare în Republica Moldova pentru o viaţă mai bună, mai prosperă și mai calitativă a generaţiilor 
viitoare. 
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