
   

 

 

 
 

REZUMAT INFORMATIV PENTRU JURNALIŞTI 
CONTROLUL CIVIL AL SECTORULUI DE SECURITATE 

 
 
I. CONTROLUL CIVIL AL SECTORULUI DE SECURITATE – PRINCIPII DE BAZĂ 

 
1. Societatea civilă 

 
Noţiunea de societate civilă se referă la organizaţii autonome care se situează între instituţiile statului şi 
viaţa privată a persoanelor şi a comunităţilor. Aceasta include un spectru larg de asociaţii voluntare şi de 
mişcări sociale, adică organizaţii şi grupuri care reprezintă diferite interese sociale şi diverse tipuri de 
activitate. 
 

2. Societatea civilă şi sectorul de securitate  
 
Grupurile din cadrul societăţii civile, cum sunt instituţiile academice, de cercetare, organizaţiile pentru 
protecţia drepturilor omului şi cele de analiză a politicilor publice pot influenţa în mod activ deciziile şi 
politicile din sectorul de securitate.  
 
Guvernele pot încuraja participarea organizaţiilor neguvernamentale la dezbaterile publice  referitoare 
la forţele armate, activitatea poliţiei, serviciile de informaţii, etc. Astfel de dezbateri accentuează 
transparenţa Guvernului şi reprezintă un indicator al unei societăţi democratice. 
 

3. Rolul şi contribuţia organizaţiilor neguvernamentale în procesul de control civil al sectorul 
de securitate   

 
ONG-urile şi instituţiile de cercetare pot consolida controlul democratic al sectorului de securitate prin:  
 

- Difuzarea de analize şi informaţii independente privind sectorul de securitate, problemele din 
domeniul militar şi de apărare; 

- Monitorizarea şi încurajarea respectării cadrului legal şi a drepturilor omului în sectorul de 
securitate (în cazul mass-mediei mediatizarea cazurilor de abuz, depăşirea atribuţiunilor de 
serviciu, etc.); 

- Înscrierea pe agenda politică a problemelor de securitate importante pentru societate (i.e. 
necesitatea elaborării Planului de Acţiuni pentru Strategia Securităţii Naţionale);   

- Prezentarea unor puncte de vedere ale experţilor independenţi despre politica de securitate a 
statului, bugetele de apărare, achiziţionarea armamentului şi resursele existente, încurajînd 
dezbaterea publică şi formulînd opţiuni posibile;   

- Furnizarea reacţiilor la deciziile referitoare la politica naţională de securitate;  
- Educarea publicului şi facilitarea dezbaterilor în domeniul public. 

 
 
 



   

 

 

4. Rolul şi contribuţia mass-mediei în procesul de control civil al sectorul de securitate 
 

Mass-media contribuie la controlul activităţii celor trei puteri din stat (legislativă, juridică şi executivă) şi 
poate influenţa conţinutul şi calitatea problemelor ridicate în dezbaterile publice, care, la rîndul lor, 
influenţează Guvernul, mediul de afaceri, mediul academic şi societatea civilă.  
 
În statele în care mass-media nu este independentă faţă de instituţiile guvernamentale, este foarte uşor 
ca aceasta să devină un instrument de propagandă în mîinile guvernanţilor. În astfel de cazuri, mass-
media nu poate să contribuie la creşterea transparenţei şi a controlului democratic al sectorului de 
securitate.  
 

5. Colectarea şi difuzarea informaţiilor pe probleme de securitate 
 

Din perspectiva unei guvernări democratice, eficiente, mass-media are dreptul de a colecta şi a difuza 
informaţii pe problemele de securitate de interes public şi are o responsabilitate publică în privinţa 
standardelor de adevăr, etică, acurateţe şi echidistanţă.  
 
Mass-media poate ajuta cetăţenii să înţeleagă deciziile şi politicile Guvernului şi Parlamentului, cei dintîi 
avînd dreptul de a fi informaţi şi de a participa în cunoştinţă de cauză la procesul politic.  
 
Spre exemplu, mass-media poate contribui la dreptul publicului de a fi informat prin difuzarea de 
informaţii despre: 
 

- cei care deţin o funcţie publică în domeniul securităţii; 
- tipul de politică de securitate adoptat; 
- trimiterea trupelor în afara tarii; 
- doctrina militară; 
- achiziţionarea armamentului; 
- tratatele şi înţelegerile iniţiate de stat,  
- actorii implicaţi în sectorul de securitate;  
- provocările pentru sectorul de securitate ; 
- precum şi alte dezbateri/ subiecte importante.  

 
Cu toate acestea, mass-media se poate autocenzura sau poate fi obligată să cenzureze anumite 
informaţii în cazul datelor confidenţiale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

II. PRINCIPALELE STRATEGII ŞI METODE DE CONTROL CIVIL AL SECTORULUI DE SECURITATE 
 
Un aspect important în dezvoltarea capacităţilor de control al sectorul de securitate este monitorizarea 
şi evaluarea sistematică a instituţiilor din sectorul de securitate. Acest lucru va ajuta la dezvoltarea 
abilităţilor necesare, va consolida credibilitatea organizaţiei, şi va facilita procesul de cercetare. 
 
În linii generale putem distinge următoarele modalităţi de control: 
 
1. Activităţi de cercetare; 
2. Campanii de advocacy; 
3. Campanii de informare; 
4. Instruire; 
5. Monitorizare; 
6. Analiza bugetului. 
 

1. Activităţi de cercetare 
 
Organizaţiile societăţii civile, mai cu seamă instituţiile de cercetare (think-tank), pot prezenta 
recomandări de politici relevante domeniului securităţii. Acestea pot analiza cadrul existent şi respectiv 
identifica căi de îmbunătăţire a situaţiei în sectorul respectiv. În plus, pot fi întreprinse cercetări privind 
alte aspecte relevante, inclusiv: 
 

 identificarea şi analizarea principalelor riscuri în adresa securităţii; 

 cercetarea domeniului de securitate prin prisma domeniului economic, de mediu, uman, etc.; 

 gradul de respectare a drepturilor omului; 

 reforma sectorului de securitate; 

 transparenţa procesului bugetar şi a cheltuielilor publice în domeniul securităţii. 
 
Constatările pot viza: 
 

- Publicul larg; 
- Autorităţi la nivel local, naţional; 
- Donatorii; 
- Alte organizaţii a societăţii civile, precum şi alţi actori relevanţi. 

 
În acest context este important ca actorii societăţii civile să dezvolte abilităţi de a efectua cercetările 
într-o manieră profesionistă, competentă şi independentă. Respectiv, acestea trebuie să fie credibile şi 
rezultatele cercetărilor să fie comunicate într-un limbaj accesibil pentru factorii de decizie şi/sau publicul 
larg. 
 

2. Campanii de Advocacy 
 
Desfăşurarea campaniilor de advocacy necesită stabilirea unui dialog cu factorii de decizie pentru a 
determina autorităţile relevante să fie responsabile şi transparente. Contextul unei campanii de 
advocacy poate viza organizaţiile regionale şi internaţionale de a stabili un parteneriat mai aprofundat 
cu actorii societăţii civile pe probleme de securitate. În acest context, organizaţiile societăţii civile pot 
milita pentru instituţionalizarea procesului de consultare cu autorităţile relevante pe domeniul politicilor 
din sfera sectorului de securitate. 



   

 

 

3. Campanii de informare 
 
Un aspect important al campaniilor de advocacy reprezintă creşterea gradului de informare. Acest fapt 
este important pentru educarea cetăţenilor cu privire la drepturile lor în raport cu sectorul de securitate 
şi despre modul în care sectorul de securitate ar trebuie să funcţioneze într-o societate democratică. 
  
Creşterea gradului de informare adesea serveşte ca un prim pas pentru încurajarea dezbaterilor publice 
şi de promovare a schimbărilor politice şi sociale. Mai mult decît atît, creşterea gradului de 
conştientizare poate servi, de asemenea, la discutarea unor subiecte tabu. Acest lucru este deosebit de 
important mai ales în statele în tranziţie sau post-conflict, unde încrederea publicului faţă de instituţiile 
statului, în special faţă de instituţiile din sectorul de securitate, este scăzută.  
 
Campaniile de informare pot avea forma de: 
 

- comunicate de presă, briefing-uri şi comentarii; 
- rapoarte, prezentare de studii (fie în formă scrisă sau în format electronic, prin intermediul 

unui site web sau de distribuţie e-mail); 
- solicitarea de informaţii de la instituţiile relevante şi analiza ulterioară a acesteia; 
- interviuri şi rapoarte mass-media; 
- organizarea de dezbateri publice; 
- conferinţe, ateliere de lucru; 
- crearea de materiale educaţionale. 

 
4. Instruire 

 
Un alt element important este capacitatea de a instrui personalul, cetăţenii, funcţionarii din sectorul de 
securitate, etc. pe aspectele ce ţin de supravegherea sectorului de securitate.  
 
Instruirile pot viza: 
 

- explicarea unor concepte de bază şi noţiuni complexe; 
- prezentarea principalelor principii de supraveghere şi monitorizare;  
- organizarea de campanii de informare şi advocacy, etc. 

 
Prin informarea publicului privitor la principiile de supraveghere a sectorului de securitate, organizaţiile 
societăţii civile îşi vor consolida credibilitatea şi legitimitatea în calitate de agenţi centrali ai acestui 
proces. 
 

5. Monitorizare 
 
Societatea civilă poate contribui la responsabilizarea şi buna guvernare a sectorului de securitate prin 
monitorizarea activităţilor autorităţilor centrale şi instituţiilor publice responsabile pentru asigurarea 
securităţii. 
 
Acţiunile pot viza: 
 

- Monitorizarea respectării legilor, prevederilor constituţionale, drepturilor omului; 



   

 

 

- Monitorizarea în ceea ce priveşte măsura în care instituţiile abilitate îndeplinesc 
angajamentele asumate prin tratate internaţionale şi bilaterale, declaraţii politice, etc.; 

- Monitorizarea cheltuielilor publice; 
- Monitorizarea proceselor decizionale şi eficienţa politicilor elaborate. 

 
Rolul central al mass-mediei în acest context este de a asigura vizibilitatea, de a atrage atenţia asupra 
eşecurilor respectivelor instituţii şi de a difuza informaţiile relevante către public şi factorii de decizie. 
 

6. Analiza Bugetului 
 
Organizaţiile societăţii civile implicate în supravegherea sectorului de securitate trebuie să fie în măsură 
să analizeze bugetele şi utilizarea lor eficientă. Pentru a face acest lucru, organizaţiile trebuie să deţină 
informaţii cu privire la datele financiare, avînd dreptul de a face solicitări oficiale către instituţiile 
relevante. 
 
Analiza bugetului are rolul de a asigura folosirea eficientă a resurselor de stat (a banilor publici) şi de a 
informa factorii de decizie privitor la eventuale încălcări. 
 
Rolul mass-mediei în acest context este de a dezvolta capacităţi de investigaţie eficientă (jurnalism de 
investigaţie) pentru a analiza procesul bugetar, precum şi diseminarea constatărilor. 
 

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. 


