
   

 

 

 
 

REZUMAT INFORMATIV PENTRU JURNALIŞTI 
REFORMA SECTORULUI DE SECURITATE 

Noţiuni, elemente şi referinţe de bază 
 

Reforma Sectorului de Securitate – un set de politici, programe şi acţiuni, întreprinse de guvernare cu 

scopul de a spori nivelul de securitate şi modul în care securitatea şi justiţia sunt asigurate. 

 

Elemente principale:  

- Reforma militară / reforma apărării; 

- Reforma poliţiei / reforma activităţii poliţieneşti şi sistemului de asigurare a ordinii interne;  

- Reforma serviciilor speciale / secrete, de informaţii, cu misiuni speciale, etc; 

- Reforma sistemului de justiţie (poliţia, procuratura, judecătoriile, penitenciarele). 

 

Motivele generale ale reformelor organizaţionale / instituţionale: 

• Modificarea substanţială a contextului sau condiţiilor în care activează instituţia; 

• Necorespunderea rezultatelor activităţii cu aşteptările şi cerinţele înaintate; 

• Scăderea nivelului de competitivitate a instituţiei şi calităţii produselor sale; 

• Creşterea costurilor în raport cu efectele şi rezultatele obţinute. 

 

Motivele specifice ale reformelor din sectorul de securitate:  

• Democratizarea societăţii şi redefinirea misiunii instituţiilor; 

• Modificarea viziunii asupra securităţii naţionale; 

• Schimbări cardinale în lista de riscuri, pericole şi ameninţări; 

• Necesitatea adaptării la alte reforme din sectorul de securitate. 

 

Două niveluri de reformare:  

• nivelul politic, care prevede sporirea eficienţei gestiunii sectorului de securitate naţională şi,  

• nivelul tehnic, orientat spre ridicarea nivelului operaţional de competenţă, consolidarea 

capacităţilor instituţionale şi de personal, precum şi a funcţionalităţii instituţiilor din sectorul de 

securitate.             

 

Motivele de falimentare a reformelor instituţionale: 

• Prea complexe, prea ambiţioase  

• Lipsa unei coaliţii pe măsura obiectivelor  

• Lipsa unei viziuni clare şi înţelegerii acesteia  

• Deficienţe de comunicare a viziunii  

• Corelarea dintre rezultate pe termen scurt şi rezultate pe termen lung  

• Insucces în ancorarea schimbărilor  



   

 

 

Strategia Securităţii Naţionale cu privire la reforma Sectorului de Securitate 

…„Reforma sectorului securităţii naţionale al Republicii Moldova constituie un obiectiv cheie pentru 

atingerea unei stări durabile de securitate şi stabilitate a ţării…”  

„…Procesul de reformare a sectorului securităţii naţionale…… include următoarele obiective:  

 redimensionarea calitativă şi cantitativă a sectorului securităţii naţionale, astfel încît să facă 
posibilă planificarea activităţii şi alocarea resurselor necesare acestui sector în conformitate cu 
principiile, valorile generale, obiectivele şi liniile directoare ale securităţii naţionale;  

 consolidarea capacităţilor de analiză şi reacţie a sectorului securităţii naţionale la schimbările 
mediului de securitate la nivel naţional şi internaţional;  

 asigurarea controlului civil asupra sectorului securităţii naţionale;  

 consolidarea legitimităţii sectorului securităţii naţionale;  

 prevenirea eficientă a situaţiilor de conflict, criză şi de urgenţă;  

 reunificarea ţării pe cale paşnică...” 
 

Sarcini: 

….„a) consolidarea capacităţilor de planificare strategică   

Metode de implementare:  

• 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 

capacităţilor de informare, de comunicare, de analiză, de coordonare, monitorizare şi planificare 

strategică pentru prevenire şi reacţie în situaţii de criză; 

• implicarea activă în procesul elaborării politicilor de securitate a componentei civile a sectorului 

securităţii naţionale şi a societăţii civile;  

• desfăşurarea periodică a analizelor strategice a sistemului de securitate şi apărare.” 

 

„….b) perfecţionarea cadrului instituţional şi normativ   

Metode de implementare:   

 adoptarea sau ajustarea actelor normative existente la necesităţile reformei sistemului securităţii 
naţionale în scopul instituirii unui cadru normativ şi instituţional funcţional şi transparent, delimitării 
clare a atribuţiilor şi competenţelor, evitării suprapunerilor de competenţe dintre forţele armate şi 
celelalte structuri ale sectorului securităţii naţionale; 

 determinarea competenţelor în domeniul informaţiilor şi contrainformaţiilor civile şi militare şi 
mecanismele de supraveghere şi subordonare a serviciilor respective; 

 demilitarizarea tuturor instituţiilor publice cu mandat de forţă, cu excepţia forţelor armate.”  
 

 



   

 

 

„…..c) reformarea forţelor armate 

Scopul acestei sarcini îl constituie: dezvoltarea şi menţinerea permanentă a unor forţe armate credibile, 

suficiente cantitativ, flexibile, mobile, multifuncţionale şi interoperabile, capabile să asigure îndeplinirea 

misiunilor încredinţate.  

……Aspecte cheie: 

 revizuirea structurii componentelor forţelor armate; 

 trecerea la planificarea apărării bazată pe capabilităţile şi capacităţile existente şi cele necesare…; 

 armonizarea procesului de planificare a apărării cu sistemul de planificare strategică şi bugetară..; 

 delimitarea atribuţiilor între structurile de comandă,…; 

 perfecţionarea bazei conceptuale cu privire la modalităţile de îndeplinire a misiunilor, planificare şi 
organizare a operaţiilor militare; 

 modernizarea sistemului de management a resurselor umane…, perfecţionarea profundă a instruirii 
şi învăţămîntului militar,  

 promovarea imaginii forţelor armate în societate prin intermediul intensificării educaţiei militar-
patriotice a cetăţenilor; 

 realizarea programelor de înzestrare cu echipament necesar pentru executarea misiunilor în Zona de 
securitate, asigurarea supravegherii şi controlului spaţiului aerian, precum şi îndeplinirea 
angajamentelor internaţionale; 

 elaborarea unui program naţional de modernizare şi reînzestrare a tehnicii militare şi a 
armamentului din dotare în corespundere cu misiunile şi sarcinile forţelor armate.” 

 

„…e) reformarea Trupelor de Carabinieri 

 revizuirea subunităţilor operaţionale din componenţa unităţilor militare existente în timp de pace, 
pentru alocarea eficientă a resurselor financiare, menţinerea sistemului de serviciu militar mixt, cu 
majorarea treptată a ponderii serviciului militar prin contract; 

 în baza rezultatelor  obţinute în urma Analizei Strategice a Apărării examinarea şi adaptarea 
actualului sistem de mobilizare a trupelor de carabinieri în vederea corespunderii structurii aprobate 
şi resurselor disponibile; 

 adaptarea la cerinţele actuale a sistemului de pregătire iniţială şi perfecţionare profesională a 
corpului de subofiţeri a trupelor de carabinieri; 

 revizuirea componenţei forţelor destinate de a participa la acţiuni în situaţii de criză, anti-extremiste 
(antiteroriste) şi în situaţii excepţionale; 

 perfecţionarea subunităţilor asigurare de luptă şi logistică (tehnică şi logistică) ale trupelor de 
carabinieri; 

 preluarea asigurării şi restabilirii ordinii publice pe întreg teritoriul ţării. 

 Totodată, planurile de reformare a trupelor de carabinieri vor fi ajustate la necesitate la rezultatele 
obţinute în cadrul Analizei Strategice a Apărării….” 

 
 

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. 


