
1

INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE ȘI POLITICE INSTITUTUL DE CERCETĂRI JURIDICE ȘI POLITICE 
AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEIAL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI

S E R G H E I  S P R I N C E A NS E R G H E I  S P R I N C E A N

SECURITATEASECURITATEA  UMANUMAN++  
{{II  BIOETICABIOETICA

MonografieMonografie

ChişinăuChişinău •  • 2012017

Sprincean_Tipar.indd   1Sprincean_Tipar.indd   1 06.01.2017   10:11:5706.01.2017   10:11:57



2

 

Lucrarea este recomandată spre publicare de către Lucrarea este recomandată spre publicare de către 
Consiliul ştiințifi c al Institutului de Cercetări Juridice și Politice Consiliul ştiințifi c al Institutului de Cercetări Juridice și Politice 

al Academiei de Științe a Moldoveial Academiei de Științe a Moldovei

Recenzenţi:

    Victor Moraru doctor în habilitat în politologie, profesor universitar 
 (ICJP al AȘM)

Teodor N. Țîrdea doctor habilitat în filosofie, profesor universitar 
 (Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie 
 „N. Testemițanu”,  Catedra Filosofie și Bioetică)

Machetare computerizată: Elena Curmei

Monografi a este consacrată analizei interconexiunii dintre concepția securității uma-
ne și domeniul bioeticii, abordate ca părți componente ale sistemului sociopolitic, precum 
și ca un sistem integru distinct, destinat asigurării securității omului conform principiilor 
bioetice. Studiul este realizat prin prisma conexiunii conceptelor de „securitate umană” și 
„bioetică”, reliefată în cadrul proceselor sociopolitice contemporane. Investigația a deter-
minat necesitatea fundamentării premiselor pentru elaborarea bazei conceptual-teoretice a 
disciplinei „bioetica politică”, menită să contribuie la efi cientizarea eforturilor la scară glo-
bală ale instituțiilor sociopolitice și ale societății umane, în ansamblu, de depăşire a crizei 
mondiale multidimensionale, din dublă perspectivă: prin securizarea persoanei umane și 
prin bioetizarea proceselor securitare.

Lucrarea este destinată mediului universitar-academic, experților și specialiștilor în dome-
niul studiilor de securitate și al bioeticii, factorilor de decizie, tuturor celor care manifestă inte-
res pentru problemele bioeticii și optimizarea mecanismelor de asigurare a securității umane.

  

         

© Serghei Sprincean, 2017
© Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM, 2017ISBN 978-9975-53-589-2.

Descrierea CIP a Camerei Naţionale a Cărţii
Sprincean, Serghei

Securitatea umană şi bioetica: Monografi e / Serghei Sprincean; Inst. de 
Cercet. Juridice şi Politice al Acad. de Ştiinţe a Moldovei. – Chişinău: 
S.n., 2017 (ÎS FEP „Tipografi a Centrală”). – 304 p.

Referinţe bibliogr.: p. 262-301. – 500 ex.
ISBN 978-9975-53-589-2.
17
S 74

CZU 17
S 74

Sprincean_Tipar.indd   2Sprincean_Tipar.indd   2 06.01.2017   10:11:5706.01.2017   10:11:57



3

CUPRINSCUPRINS

Lista abrevierilor   ............................................................................................................................................  4
Introducere  ..........................................................................................................................................................  7

1. CONCEPTUALIZAREA BAZEI EURISTICE A STUDIULUI 
BIOETICII ȘI SECURITĂȚII UMANE   ..................................................................................  15

1.1. Repere istoriografi ce în studiul securității umane și bioeticii   .................................  15

1.2. Aspecte interdisciplinare în studiul bioeticii ca fundament 
teoretico-practic în asigurarea securității umane ...............................................................  40

2. ANALIZA SISTEMICĂ A FENOMENULUI BIOETICII 
ȘI A DOMENIULUI SECURITĂȚII UMANE  .....................................................................  63

1.1. Abordări teoretico-metodologice ale corelației bioeticii 
cu securitatea umană  ........................................................................................................................ 63

2.2. Conceptualizarea politologică a securității umane în spațiul est-european   .....  83

3. BIOETICA ÎN PROCESUL DE ASIGURARE A SECURITĂȚII 
OMULUI ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII  ..................................................................  105

3.1. Perspective în studiul rolului bioeticii în asigurarea securității umane  ...........  105

3.2. Bioetica și strategia globală de securizare umană  .........................................................124

4. BIOETICA ȘI SECURITATEA UMANĂ ÎN CONTEXTUL 
PRIORITĂŢILOR SOCIOPOLITICE CONTEMPORANE  ........................................  148

4.1. Importanța bioeticii politice pentru asigurarea securității fi inței umane ..........  148

4.2. Securitatea umană în condițiile bioetizării politicului ................................................  173

5. ASPECTE BIOETICE ALE ASIGURĂRII SECURITĂȚII UMANE 
ÎN REPUBLICA MOLDOVA   ........................................................................................................ 199

5.1. Analiza componentelor practico-aplicative şi metodologice 
ale concepţiei bioetice în corelaţie cu politicile de securitate umană 
din Republica Moldova  ................................................................................................................  199

5.2. Abordări normativ-strategice ale problematicii bioetice 
în contextul necesității amplifi cării procesului de securizare umană 
în Republica Moldova  ..................................................................................................................  225

Încheiere   .......................................................................................................................................................  259

Referințe bibliografi ce ............................................................................................................................  262   
Anexe   .............................................................................................................................................................  302

Sprincean_Tipar.indd   3Sprincean_Tipar.indd   3 06.01.2017   10:11:5806.01.2017   10:11:58



4

LISTALISTA ABREVIERILOR ABREVIERILOR

APEC  – Cooperarea Economică Asia-Pacifi c (Asia-Pacifi c Economic Coo-
peration)

ASEM –  Academia de Studii Economice a Moldovei
AŞM – Academia de Ştiinţe a Moldovei
BM  – Banca Mondială
BOP – Barometrul de Opinie Publică
CCCEC – Centrul pentru Combaterea Crimelor Economice și Corupției 
CCHS  –  Consorțiul canadian pentru securitate umană (Canadian Consortium 

on Human Security)
CHS – Comisia pentru Securitate Umană a ONU
CE –   Consiliul Europei 
CIMIC – Cooperarea civil-militară a NATO (Civil-Military Cooperation 

NATO)
CIOMS –  Consiliul Internaţional al Organizaţiilor din domeniul Ştiinţelor Medi-

cale (Council for International Organizations of Medical Sciences)
CNA – Centrul Național Anticorupție 
CNE – Comitetul Naţional de Etică 
CNESCMMNT – Comitetul naţional de etică pentru studiul clinic al medicamentelor 

şi metodelor noi de tratament 
CoE –  Consiliul Europei 
COPRI –  Institutul de cercetare a păcii din Copenhaga (Copenhagen Peace 

Research Institute)
CSI –  Comunitatea Statelor Independente
ETA –  Organizaţie teroristă „Pământul Basc şi Libertate” (în limba bască: 

„Euskadi Ta Askatasuna”)
FARC – Forţele Armate Revoluţionare din Columbia (organizaţie teroristă) 
FR –  Federaţia Rusă
JICA – Agenția japoneză de cooperare internațională (Japan International 

Cooperation Association)
HESP – Programul de suport pentru învățământul superior al Fundațiilor 

pentru o societate deschisă (Higher Education Support Program of 
Open Society Foundations) 

HIV/AIDS – Virusul imunodefi cienței umane (Human immunodefi ciency virus / 
Acquired immunodefi ciency syndrome )

HSN – Rețeaua de Securitate Umană (Human Security Network)
HSU – Unitatea pentru Securitatea Umană a ONU (Human Security Unit)
ICJP al AȘM – Institutul de Cercetări Juridice și Politice al AȘM
IDIS Viitorul – Institutul pentru Dezvoltare şi Iniţiative Sociale „Viitorul”
INTERPOL – Organizația internațională de cooperare a forțelor de poliție (In-

ternational Criminal Police Organization)
IIEŞP al AȘM – Institutul de Integrare Europeană și Științe Politice al AȘM
IPRA  – Asociația de cercetări asupra păcii internaționale (International Pea-

ce Research Association)

Sprincean_Tipar.indd   4Sprincean_Tipar.indd   4 06.01.2017   10:11:5806.01.2017   10:11:58



5

IRA  – Armata Republicană Irlandeză (Irish Republican Army)
IRIM – Institutul de Stat de Relații Internaționale din Moldova 
ISPRI  – Institutul de Științe Politice și Relații Internaționale
NAFTA  –  Acordul Nord-American de Comerț Liber (North American Free 

Trade Area)
NATO  –  Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord (North Atlantic Treaty 

Organization)
ODD  – Obiective de Dezvoltare Durabilă sau Obiective Globale în cadrul 

„Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabilă”
ODM  – Obiective de Dezvoltare ale Mileniului 
OHCHR  – Ofi ciul Înaltului Comisariat pentru Drepturile Omului al ONU (The 

Offi ce of the United Nations High Commissioner for Human Rights)
ONG  – Organizaţie non-guvernamentală
OMS / WHO –  Organizaţia Mondială a Sănătăţii (World Health Organisation) 
ONU  – Organizaţia Naţiunilor Unite
OSCE   – Organizaţia pentru Securitate şi Cooperare în Europa (Organization 

for Security and Co-operation in Europe)
OSI  – Institutul societății deschise (Open Society Institute)
OVMG  – Organisme vii modifi cate genetic
PKK  – Partidul Muncitorilor din Kurdistan (Parti Karkerani Kurdistan)
PNADO  – Planul național de acțiuni în domeniul drepturilor omului 
PNUD / UNDP – Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare (United Nations  
                          Development Programme)
PR  – Relaţii publice (Public Relations)
RM  – Republica Moldova
SIS  – Serviciul de Informații și Securitate
SPC SE  – Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale 
SSN  – Strategia securității naționale 
SUA  – Statele Unite ale Americii
UAIC  – Universitatea „Al. I. Cuza” din Iași
UE / EU  – Uniunea Europeană (European Union)
UMF „Carol Davila”– Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila”,
                                     Bucureşti 
UMF „Gh. T. Popa” –  Universitatea de Medicină şi Farmacie „Gh. T. Popa”, Iaşi
UNESCO  – Organizaţia Naţiunilor Unite pentru Educaţie, Ştiinţă şi Cultură 

(United Nations Educational, Scientifi c and Cultural Organization)
UNHCR  – Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați (United 

Nations High Commissioner for Refugees)
UNICEF  – Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite 

(United Nations International Children’s Emergency Fund)
UNTFHS  – Fondul de Încredere al Națiunilor Unite pentru Securitate Umană  

(United Nations Trust Fund for Human Security)
URSS  – Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste
USM  – Universitatea de Stat din Moldova
USMF „N. Testemiţanu” – Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie 
                   „N. Testemiţanu”
UTM  – Universitatea Tehnică din Moldova 

Sprincean_Tipar.indd   5Sprincean_Tipar.indd   5 06.01.2017   10:11:5806.01.2017   10:11:58



6

 
  

Sprincean_Tipar.indd   6Sprincean_Tipar.indd   6 06.01.2017   10:11:5806.01.2017   10:11:58



7

INTRODUCEREINTRODUCERE

Asigurarea securității persoanei umane și securizarea dezvoltării omenirii, 
aprofundarea  proceselor democratice şi soluţionarea pozitivă a dilemelor demo-
craţiei prin depăşirea problemelor globale, ridicarea nivelului de trai a populaţiei 
Terrei şi oferirea unei perspective sustenabile de dezvoltare pe termen lung, pro-
movarea intereselor fundamentale ale societăţii de azi şi a generaţiilor de mâine nu 
pot fi  realizate în afara unui cadru legal adecvat şi a unei concepţii bine elaborate şi 
cu succes implementate în domeniile securității umane, a bioeticii şi biosecurităţii. 

Pe bună dreptate se consideră că scopul esenţial al strategiilor și politicilor 
în sferele securității umane, a bioeticii şi biosecurităţii, al activităţii instituţi-
ilor din aceste sectoare nu constă în conferirea unui sentiment abstract şi fals 
de confort şi siguranţă atât pentru individul uman, cât și pentru colectivitate, ci 
în crearea şi menţinerea unor condiţii favorabile pentru soluţionarea celor mai 
stringente dileme securitare, politice, economice, sociale, demografi ce, teh-
nologice, dar mai întâi de toate a dilemelor și crizei morale ale omenirii care 
continuă să fi e supusă impactului distructiv al ameninţător şi pericolelor glo-
bale la nivelul fi ecărei persoane luate în parte. Așadar, cercetarea minuţioasă 
a problematicii securității umane, a bioeticii în context sistemic și politologic, 
dar și sociocivilizaţional, interdisciplinar şi comparativ reprezintă o soluţie 
viabilă, de rând cu alte pârghii, precum şi o posibilă ieşire din criza mondială 
multiaspectuală ce marchează civilizaţia umană pe parcursul ultimelor secole, 
dar mai cu seamă în perioada recentă a istoriei omenirii. 

La sfârşitul sec. XIX – începutul sec. XX au avut loc un şir de evenimente 
care determină mai târziu afi rmarea pe plan mondial a mişcării social-politice şi 
academice de edifi care a noosferei şi de fondare a bioeticii, iar spre sfârșitul sec. 
XX și a concepției securității umane, în perspectiva generării unui reviriment 
moral şi spiritual al civilizaţiei mondiale contemporane și mai apoi o securizare 
a persoanei umane contra oricăror pericole în contextul găsirii unor soluţii via-
bile la criza globală, pentru un viitor mai bun şi mai sigur pentru generaţiile ce 
urmează. În calitate de premise pentru apariția și lansarea acestor mișcări soci-
al-politice şi academice vom remarca următoarele fapte: În primul rând, e vor-
ba despre aplicarea politicilor eugenice şi de sterilizare în masă a populaţiei în 
SUA, începând de la sfârşitul sec. XIX, iar în unele state europene începând din 
perioada interbelică, inclusiv în Rusia sovietică. În al doilea rând, se produc nu-
meroase experimente inumane pe subiecţi vii în lagărele naziste de concentrare 
din perioada celui de Al Doilea Război Mondial, fapt pentru care cei mai impor-
tanţi medici nazişti implicaţi au fost condamnaţi în anul 1947, prin hotărârea Tri-
bunalului de la Nuremberg. În al treilea rând, instaurarea cortinei de fi er dintre 
blocurile geopolitice din Est şi Vest imediat după cel de Al Doilea Război Mon-
dial şi declanşarea cursei înarmărilor şi a pericolului războiului nuclear ca factor 
de instabilitate și insecuritate extremă în lume, iar după fi nalizarea „războiului 
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rece” – evoluția paradigmei de securitate națională de la cea bazată exclusiv pe 
forța militară, la cea centrată pe individul uman. În al patrulea rând, degradarea 
continuă şi în proporţii nemaiîntâlnite a stării mediului ambiant şi a schimbărilor 
climaterice din cauze antropice şi naturale care, potrivit prognozelor, vor face 
imposibilă viaţa omului pe Terra, infl uențând drastic calitatea vieții, securitatea 
sănătății omului, cea alimentară etc. În al cincilea rând, declanşarea crizei ener-
getice şi a resurselor naturale, din cauza creşterii exponenţiale a consumului de 
către om a resurselor naturale şi a caracterului neregenerabil al majorităţii aces-
tora. În al şaselea rând, creşterea galopantă a numărului populaţiei planetei, pro-
ces demografi c care periclitează eforturile guvernelor şi ale instituţiilor mondiale 
de a pune în aplicare strategia cu privire la dezvoltarea durabilă şi de a controla 
procesele sociale pentru o prognozare realistă şi adecvată a evoluţiei proceselor 
sociopolitice şi pentru evitarea celor mai pesimiste scenarii ale istoriei.  

Există o lipsă evidentă, atât la nivel internaţional, dar mai ales în Republica 
Moldova, a unui cadru normativ şi legislativ adecvat gravităţii situaţiei create 
în ceea ce priveşte nivelul actual scăzut al securității umane, aspect ce poate 
fi  ameliorat prin contribuția metodologică și logistică a bioeticii pentru con-
tracararea celor mai grave amenințări de securitate la adresa persoanei umane 
și societăţii contemporane. Această lipsă a unui cadrul normativ adecvat în 
domeniul securității umane a dus la instaurarea unor practici sociale şi politice 
nocive pentru stabilitatea, prosperitatea, progresul şi coeziunea societății, in-
clusiv a celei din Republica Moldova, precum cele legate de acceptarea tacită 
în societatea autohtonă a unor forme de corupție, nepotism sau cumetrism, 
a toleranței excesive a populației față de proasta guvernare și devierea de la 
normele morale ale clasei politice și elitei sociale, indiferența și dezamăgirea 
electoratului, în majoritatea cazurilor, față de necesitatea implicării personale, 
în calitate de societate civilă, în chestiuni de interes public sau național. În 
consecinţă, cercetarea de faţă îşi propune să delimiteze perspectivele pentru 
îmbunătăţirea cadrului normativ intern şi internaţional în vederea fortifi cării 
securității umane prin implicarea bioeticii. În acelaşi timp, promovarea şi în-
rădăcinarea unor deprinderi şi obişnuinţe sociale, foarte des degradante pentru 
fi inţa umană şi descurajatoare pentru cetăţeanul simplu, în raport cu funcţio-
narul public, cu organele de stat şi de supraveghere a ordinii publice şi con-
stituţionale, precum cele menționate, au apărut ca rezultat al nivelului scăzut 
al culturii sociopolitice și securitare, atât a majorității populaţiei Republicii 
Moldova, cât şi a clasei politice și elitelor. Această situație se datorează atât 
crizei morale şi identitare din societatea autohtonă, cât și lipsei a unui nivel 
adecvat de competenţă a funcţionarilor publici şi al reprezentanţilor statului în 
domeniul securității umane, a drepturilor omului, dar mai ales în cel al bioeti-
cii, precum şi a necunoaşterii în măsură acceptabilă de către aceştia a normelor 
internaţionale referitoare la reglementarea domeniilor date. În contrapondere, 
lucrarea dată vine să determine principalii factori stimulatori pentru funcţiona-
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rii publici de a cunoaşte şi a se perfecţiona în domeniul cunoaşterii şi aplicării 
normelor bioetice și ale securității umane.

Provocările de ordin practic la adresa securității umane, a omenirii în gene-
re şi a viitorului acesteia, au fost dublate de cele teoretico-metodologice. Co-
munitatea ştiinţifi că a reacţionat prompt la aceste provocări şi a făcut eforturi 
importante pentru a se adapta la priorităţile momentului de ordin practic. Toate 
cauzele şi premisele enumerate mai sus au stat la baza apariţiei în 1969 a dis-
ciplinei bioetice, fondată de oncologul american V.R. Potter ca o „punte către 
viitor”, iar în lucrările sale mai recente, ca o „ştiinţă globală”, care între timp 
devine şi o mişcare sociopolitică şi instituţională importantă, sprijinită prin 
iniţiative ale societăţii civile, în vederea optimizării practicilor normative şi 
juridice cu caracter biomedical şi ecologic referitoare la biosferă, vietate, om. 
Mai târziu, amploarea crescândă a provocări globale, precum necesitatea ame-
liorării situației privind drepturile omului, a teoriei și practicii dezvoltării du-
rabile, a generat apariția concepției securității umane care a schimbat accentele 
și în paradigma securității naționale, înlocuind statul ca obiect al activităților 
de securizare prin aplicarea forței militare, cu individul uman, protejat multi-
lateral. Pentru prima dată conceptul de securitate umană a fost propus  în anul 
1994, în Raportul asupra dezvoltării umane a Organizaţiei Naţiunilor Unite. 

Obiectivul principal al domeniului bioeticii globale, pe parcursul a mai bine 
de 45 de ani, constă în bioetizarea tuturor sferelor vieţii sociale şi mai cu seamă 
a domeniului politic şi decizional prin racordarea practicilor sociale și politice 
la principiile bioetice, precum și formarea unei conştiinţe sociale cu caracter bi-
oetic, edifi carea mecanismelor sociopolitice efi ciente de asigurare a dezvoltării 
sustenabile a omenirii în condiţiile necesităţii depăşirii crizei globale multidi-
mensionale, a cărei structură şi astăzi se menţine, în principiu, intactă şi a consti-
tuit obiectul de cercetare a numeroase studii teoretico-practice. Structura crizei 
mondiale contemporane cuprinde multiple probleme globale, potrivit lui T. N. 
Ţîrdea, tipologizate în trei grupuri principale: 1. probleme globale antropo-so-
ciale, 2. probleme socio-naturale şi 3. probleme globale inter-societale. Dar, în 
cel mai larg sens, criza mondială poliaspectuală contemporană afectează în mod 
prioritar şi nemijlocit individul uman, precum şi formaţiunile, grupurile sociale 
ca subiecte ale relaţiilor şi raporturilor morale cu natura şi mediul. 

Evoluția securității umane în plan teoretic și practic a fost destul de ane-
voioasă în ultimii douăzeci de ani după lansarea termenului de către PNUD. 
Totuși, concepția dată a făcut un progres vizibil prin acceptarea ei în mare 
parte, prin efortul deosebit al ONU (B. Boutros-Ghali, K.A. Annan, S. Ogata,
A. Sen etc.), de către comunitatea științifi că mondială, dar și de către practicienii 
din domeniul securității, prin includerea plenară a acestei concepții în strategii-
le de securitate ale celor mai importante state de pe glob și a celor mai infl uente 
structuri internaționale de securitate. O rezonanță deosebită l-a avut concepția 
securității umane în rândurile comunității academice mondiale (B. Buzan,
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O. Wæver, B. Møller, L.C. Chen, L. Axworthy, M. Kaldor, K.P. Bajpai,
R. Thakur, A. Suhrke, J. Nef, J. Leaning, E. Neuman, C. Thomas, J. N. Voïnov 
Kohler, A. Hammerstad, G. King, Ch. Murray etc.), prin lansarea a numeroa-
se lucrări dedicate dezvoltării metodologice a conceptului și a valențelor sale 
aplicative în soluționarea unor probleme stringente de pe glob prin restabilirea 
echității, a demnității umane prin apărarea și asigurarea oamenilor contra di-
verselor suferințe și amenințări securitare. În spațiul est-european, inclusiv în 
Republica Moldova, se atestă un interes semnifi cativ pentru problematica 
securității umane în corelație cu dezvoltarea durabilă sau cu procesul globa-
lizării din diverse perspective: fi losofi că, bioetică, securitară, politologică, 
militară, juridică (A.D. Ursul, Al.N. Roșca, T.N. Țîrdea, M.M. Neag, A. Carpin-
schi, V. Moraru, V. Juc, Gh. Costachi, I. Leucea, B. Ștefanachi, E. Străuțiu, 
Al. Sarcinschi, I. Rusandu, Al. Kiș, I. Crăciun, L. Ispas, V. Capcelea, L. Roşca, 
V. Varzari, D. Baluiev, A. Sațiuta, E. Kalina, O. Țâcu, R. Grosu, L. Bostan 
(Rubanovici), A. Rotari, R. Nichifor etc.). 

Nici parcursul bioeticii ca fenomen interdisciplinar nu a fost simplu. Ime-
diat după primele încercări de delimitare a obiectului de studiu şi a metodolo-
giei bioeticii, au fost întreprinse unele încercări de a redefi ni bioetica în con-
textul strict al progresului şi specifi cului ştiinţelor biomedicale (A. Hellegers,
T. L. Beauchamp, J. Childress, R.M. Veatch). Bioetica, în calitate de eti-
că medicală continuă să fi e promovată şi azi în unele cercuri medicale în-
guste, unde majoritatea specialiştilor în domeniul bioeticii provin din sfera 
ştiinţelor vieţii şi biomedicină, necunoscând deloc sau doar superfi cial funda-
mentele fi losofi co-metodologice ale acesteia. La mijlocul anilor ’90, o puter-
nică mişcare de restabilire a poziţiilor bioeticii globale potteriene a fost între-
prinsă (P. Singer, Tr. H. Engelhardt, jr.), cu toate că aspectele biomedicale au 
rămas a fi  prioritare pentru foarte mulţi dintre cei mai renumiţi bioeticieni 
ai contemporaneităţii (D. Callahan, R. Macklin), mişcare care a coincis cu o 
afi rmare pe plan mondial a bioeticii europene (J. Harris, S. Holm, H. Jonas, 
M. Häyry, P. Cavasin, F. D’Onofrio, R. Giunta). Tot la mijlocul anilor ‘90 apar 
primele încercări de a promova bioetica în spaţiul est-european (V. Kulini-
chenko, S. Pustovit, V.  Astărăstoae, Gh. Scripcaru, B. Yudin, P. Tichtenko, 
V. Cheshko, T. Mishatkina), inclusiv în Republica Moldova (T.N. Ţîrdea, 
V. Ojovanu, A. Eşanu, P. Berlinschi, D. Nistreanu, R. Gramma, A. Paladi etc.).

Problemele principale înaintate spre cercetare cu titlu de ipoteze de lucru 
sunt următoarele:

1. Cercetările științifi ce în domeniul securității umane în corelație cu bi-
oetica pornesc de la necesitatea realizării intereselor naționale ale Republicii 
Moldova de a edifi ca un stat de drept prin asigurarea libertăților și drepturilor 
fundamentale ale omului pe tot teritoriul țării și de a crește nivelul de trai al 
populației și al prosperității cetățeanului prin implementarea politicilor și stra-
tegiilor în domeniul securității umane în contextul respectării normelor ecolo-
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gice și de mediu, a combaterii corupției și a promovării practicii bunei guver-
nări în Republica Moldova în conformitate cu Acordul de Asociere cu Uniunea 
Europeană, cu Planul Individual de Acțiuni al Parteneriatului cu Organizația 
Nord-Atlantică și cu principiile bioetice. 

2.  Securitatea umană și bioetica reprezintă componente de bază ale politi-
cii de modernizare și de optimizare a proceselor sociale în condițiile necesității 
depășirii crizei globale, inclusiv a manifestărilor acesteia în Republica Mol-
dova sub forma unor pericole și riscuri de securitate pentru persoana umană, 
precum: degradarea și poluarea mediului ambiant, accesul limitat al majorității 
populației la serviciile medicale de calitate, precaritatea organizării sistemului 
național de ocrotire a sănătății și a sistemului educației publice în Republica 
Moldova, sărăcia și subdezvoltarea economică și altele.

3.  Se profi lează necesitatea de a supune analizei sistemico-politologice 
o serie de procese complexe de identifi care a potențialului și căilor posibile 
de edifi care a modelului de colaborare dintre domeniul bioeticii cu concepția 
securității umane în diverse contexte sociocivilizaţionale care vin să marcheze 
profund întregul proces în virtutea specifi cului lor. De asemenea, subiectele 
propuse spre cercetare au menirea să delimiteze şi să stabilească mai clar con-
tribuţia şi sprijinul logistic şi metodologic pe care teoria și practica securității 
umane, precum și domeniul bioeticii sunt capabile să îl ofere factorilor so-
ciopolitici şi decizionali în vederea elaborării şi implementării unei strategii 
viabile de depăşire a crizei globale multidimensionale în condițiile edifi cării 
unui sistem viabil și funcțional al securității umane.

Obiectul studiului include cercetarea sistemico-politologică a bioeticii și 
securității umane în perspectiva evaluării gradului de efi ciență a politicilor de 
stat din domeniul asigurării securității și bunăstării persoanei umane în raport 
cu principiile bioetice. 

Investigațiile întreprinse au fost realizate pe baza metodologiei sistemice ce 
subliniază corelația și interconexiunea dintre părțile componente ale unui tot în-
treg. Astfel, securitatea personală, politică, comunitară, economică, de mediu, 
a sănătății, securitatea alimentară reprezintă elementele sistemului securității 
umane, potrivit metodologiei ONU,  care se afl ă într-o interdependență strânsă 
una față de alta. Pe de altă parte, eliberarea de frici și de nevoi, precum și res-
pectul pentru demnitatea umană, reprezintă componentele atât ale securității 
umane, cât și ale bioeticii, fi ind legate între ele printr-o conexiune sistemică. 
Analizând la un nivel superior, bioetica, drept știință a supraviețuirii și securi-
zării persoanei și securitatea umană, ca o concepție integră despre bunăstarea 
multilaterală a individului uman, reprezintă componente noi ce se încheagă 
sistemic între ele, contribuind la formarea unor noi construcții conceptuale, 
precum bioetica politică, de exemplu.   

Caracterul inovator și original al rezultatelor care au fost obţinute rezidă în 
realizarea unui studiu politologico-sistemic complex asupra securității umane 
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și bioeticii prin abordarea multidisciplinară și interdependentă a conceptelor 
de securitate umană și bioetică, a instituţiilor de asigurare a securității umane 
pe plan național și internațional, a normelor morale și juridice şi a procese-
lor sociopolitice valorifi cate ştiinţifi c în contextul problematicii cercetate cu 
impact asupra asigurării în Republica Moldova a securității umane în con-
formitate cu principiile bioetice. Astfel, noutatea și originalitatea științifi că a 
rezultatelor obținute se exprimă prin:

- examinarea problemei ştiinţifi ce de bază a studiului în domeniul cerce-
tării securității umane și rolului bioeticii în contextul ameliorării securității și 
bunăstării cetățeanului prin identifi carea, analiza și diminuarea impactului di-
structiv al amenințărilor, pericolelor și riscurilor la adresa securității sale uma-
ne în condiţiile agravării crizei globale și necesității depășirii ei sustenabile;

- contribuția la elaborarea unor abordări noi ale categoriilor științifi ce: bi-
osecuritate, securizare umană, bioetizarea securității și politicului, precum şi a 
premiselor de fundamentare a unui domeniu nou de cercetare - bioetica poli-
tică, menite să contribuie la efi cientizarea şi optimizarea procesului global de 
depăşire a crizei mondiale polidimensionale prin securizarea persoanei umane 
și bioetizarea proceselor securitare; 

- identifi carea locului bioeticii și securității umane în cadrul ştiinţelor soci-
ale şi politice, în studiile de securitate, prin  reliefarea raporturilor lor cu alte 
discipline ştiinţifi ce în contextul consolidării demersului postneclasic, ancorat 
pe interdisciplinaritate; 

- contribuţia conceptuală a rezultatelor obţinute în procesul de cercetare la 
elaborarea cadrului teoretico-metodologic necesar pentru racordarea mai vastă 
şi mai profundă a eforturilor clasei politice şi a instituţiilor sociopolitice con-
temporane la procesul global de depăşire a crizei mondiale şi la asigurarea 
securităţii dezvoltării sustenabile a umanităţii în ansamblu, dar și a securității 
și bunăstării persoanei umane; 

- cercetarea în cadrul studiului dat a proceselor de fundamentare, apro-
fundare şi diversifi care teoretică a domeniului de cercetare al bioeticii și 
securității umane din perspectivă sistemico-politologică; identifi carea fac-
torilor cu impact asupra reconceptualizării şi evoluţiei poziţiilor şi ponde-
rii aspectelor sociocivilizaţionale, securitare şi general-umane în studierea 
şi implementarea potențialului, politicilor şi strategiilor de depăşire a crizei 
mondiale multidimensionale în condiţii acceptabile şi sustenabile de siguranță 
pentru persoana umană.

Rezultatele care au fost obţinute în urma realizării investigaţiilor au con-
tribuit la elaborarea unei direcţii ştiinţifi ce calitativ noi în științele politice 
din Republica Moldova — politica bioetică și a securității umane în Repu-
blica Moldova, având în calitate de bază investigația interconexiunii dintre 
concepția securității umane și domeniul bioeticii abordate ca părți componente 
ale sistemului sociopolitic, precum și ca un sistem integru distinct destinat 
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asigurării securității umane conform principiilor bioetice. Studiul realizat prin 
unitatea conceptelor „securitate umană” și „bioetică”, reliefate în cadrul pro-
ceselor și instituțiilor sociopolitice, a determinat fundamentarea premiselor 
pentru elaborarea bazei conceptual-teoretice a disciplinei „bioetica politică”. 
Acest nou domeniu are ca bază analiza componentelor comune din sfera bioe-
ticii și din cea a securității umane cu impact în cercetarea prin prisma bioeticii 
a proceselor securitare şi a rolului instituţiilor politice implicate în asigurarea 
securității umane. Din altă perspectivă, această disciplină nouă se concentrea-
ză pe studiul politologico-securitar al fenomenelor bioetice de promovare a 
bunăstării persoanei umane prin metode de  analiză a fenomenelor, instituţiilor 
şi proceselor, a structurii şi contextului sociopolitic, ceea ce determină recon-
ceptualizarea securității umane și rolului bioeticii în spaţiul politic. În vederea 
contribuţiei substanţiale a acestui nou domeniu de cercetare la progresul şi im-
plementarea cu succes a strategiei dezvoltării durabile și supravieţuirii omeni-
rii prin depăşirea crizei globale în condiții de securitate și bunăstare, accentul 
fundamental în bioetica politică trebuie pus pe cetățean ca element central, la 
fel ca și în paradigma contemporană de securitate. 

Prin urmare, studiul sistemico-politologic realizat prin unitatea conceptelor 
de bioetică și securitate umană, transpuse în câmpul proceselor și activității 
instituțiilor sociopolitice, a condus la elaborarea fundamentelor conceptual-
teoretice ale acestui nou domeniu al bioeticii politice, precum și la defi nirea 
reperelor aplicativ-practice în perspectiva modernizării sistemului de asigurare 
a securității umane în concordanță cu principiile bioetice, atât pe plan național, 
cât și internațional. 

Caracterul inovator al rezultatelor constă, de asemenea, în reconceptuali-
zarea defi niţiilor de sinteză ale categoriilor: „securizare umană”, „bioetizarea 
securității”, „biosecuritate”, „bioterorism”, „criză globală multidimensională”. 
În aspect aplicativ, aceste categorii reconceptualizate contribuie la soluţiona-
rea unei probleme de importanţă majoră în plan mondial: defi nirea perspecti-
velor sistemului internaţional în ansamblu de a contracara efectele negative 
ale crizei globale la nivelul securizării individului uman contra oricărui tip de 
pericole și amenințări. 

În cadrul investigației efectuate au fost formulate unele probleme de detaliere 
a noutății științifi ce a cercetării realizate, fi ind exprimată prin mai multe rezultate: 

1. Sistemul de asigurare a securității, atât la scară internațională, cât și 
la cea națională, a necesitat mari ajustări după fi nalizarea „războiului rece” în 
anii ’90 ai secolului trecut, așa încât la etapa contemporană concepția securității 
umane vine să substituie pe cea a securității naționale bazată pe forță militară, 
promovând persoana umană cu interesele sale specifi ce, ca element central în sis-
temul de asigurare a securității, înlocuind în această postură statul și interesele 
naționale care se transformă din element central al sistemului securitar în perioada 
„războiului rece”, într-un mecanism de bază pentru promovarea securității umane.  
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2. Procesul de modernizare și ajustare la imperativele timpului a sistemului 
internațional și național al securității este unul continuu și necesită permanent 
noi idei și propuneri de îmbunătățire și de efi cientizare, deoarece în perioada 
contemporană asigurarea securității umane a devenit o preocupare complexă 
și multidimensională, încorporând astfel de componente precum securitatea 
personală, de mediu, a sănătății, alimentară, a comunității, securitatea politică 
și economică. 

3. Bioetica, drept teorie și practică destinată surmontării crizei globale și 
accelerării dezvoltării durabile, reprezintă o sursă fezabilă și foarte utilă de 
idei și propuneri inovative ce trebuie încadrată plenar în procesul de fortifi care 
a sistemelor de asigurare a securității, mai ales a concepției securității umane 
ca fi ind una dintre cele mai performante și progresive concepții contemporane 
cu privire la securitate, atât prin aplicarea metodologiei respective, cât și prin 
preluarea valorilor, principiilor, dar și a celor mai bune practici bioetice de 
transformare sustenabilă a realității. 

4. Pentru o apropiere și interconexiune cât mai armonioasă a concepției 
securității umane cu teoria și practica bioetică e nevoie de noi instrumente 
teoretico-practice, elaborări de noi concepte, principii și metodologii de cer-
cetare, cum ar fi  disciplina bioeticii politice concentrată pe investigarea din 
perspectivă bioetică a manifestării factorului securitar și politic atât la nive-
lul individului uman, cât și la cel global, precum şi pe cercetarea specifi cului 
și efectelor bioetizării fenomenelor şi proceselor securitare, politice, socio-
decizionale şi doctrinar-ideologice, utilizând astfel de concepte precum: „se-
curizare umană”, „bioetizare a securității”, „biosecuritate”, „bioterorism”, 
„criză globală multidimensională”.

5. Domeniul securității naționale a Republicii Moldova reprezintă un sistem 
complex și sofi sticat ce cuprinde multiple instituții cu funcții în sfera asigurării 
securității în multiple domenii ale vieții sociale, având și carențe semnifi cative 
la capitolele efi ciență, mobilitate și coordonarea activităților. Acest domeniu al 
securității naționale e afectat mai ales de lipsa unor politici și strategii performante 
în domeniu care ar răspunde la cele mai stringente provocări de securitate în Re-
publica Moldova, conform celor mai elaborate și progresiste concepții în domeniu 
promovate inclusiv de ONU, UE și NATO, cum ar fi  cea a securității umane.

6. Metodologia și conceptele, elaborate prin aplicarea unui set extins de prin-
cipii, abordări și metode de studiu, au asigurat cercetarea științifi că a riscurilor, 
amenințărilor și pericolelor la adresa securității umane din Republica Moldova 
în conexiune cu problematica bioetică. Acest fapt tinde să exercite un impact 
semnifi cativ asupra stabilităţii sociale şi efi cienței procesului decizional-politic, 
ceea ce va contribui la diseminarea de cunoştinţe fundamentale şi formarea de 
abilităţi practice în domeniu la funcționarii publici și factorii de decizii din sfera 
contracarării amenințărilor și riscurilor securitare, a consecinţelor periculoase 
ale problemelor globale manifestate la nivelul local în Republica Moldova.

Sprincean_Tipar.indd   14Sprincean_Tipar.indd   14 06.01.2017   10:11:5806.01.2017   10:11:58



15

1. CONCEPTUALIZAREA BAZEI EURISTICE1. CONCEPTUALIZAREA BAZEI EURISTICE
A STUDIULUI BIOETICII ȘI SECURITĂȚII UMANEA STUDIULUI BIOETICII ȘI SECURITĂȚII UMANE

Fenomenele securității umane și bioeticii înregistrează în ultimele decenii 
o expansiune generală în foarte multe sfere sociale. Aceste noi domenii de 
cunoştinţe interdisciplinare a cuprins numeroase laturi și fațete ale activității 
omului, precum sfera politicii, a economiei, implicații practice în dirijarea so-
cială etc., care tradiţional nu reacționau prea activ la intervenţiile, inovațiile și 
propunerile de raționalizare ale oamenilor de ştiinţă din domeniul teoretizării 
proceselor sociale, din cel al fi losofi ei şi eticii. În acest context, devine extrem 
de importantă identifi carea unor noi valențe metodologice și aspecte istorico-
evolutive ale concepțiilor securității umane și bioeticii. raportul  tradiţional te-
oretico-practic dintre morală şi politică evoluează către interconexiunea dintre 
etică și securitate în cadrul căreia corelația dintre bioetică și securitatea umană 
vine să continue parcursul fi resc al evoluției acestor concepte, fi ind analizat 
în contextul îmbogățirii și substituirii parțiale a elementului moral din cadrul 
acestei relaţii prin problematica bioetică corelată cu cea a securității omului, în 
lumina redimensionării și subordonării cunoștințelor umane și a științei con-
temporane imperativului depășirii crizei globale.

 
1.1. Repere istoriogra ice în studiul securității umane și bioeticii 

Criza globală pluridimensională, în care se găseşte omenirea la etapa con-
temporană de dezvoltare, şi posibilele rezultate dezastruoase ale acesteia atât 
pentru nivelul de trai al omului, calitatea vieţii sale individuale, demnitatea sa, 
cât şi pentru viitorul civilizaţiei umane pe Terra în cel mai global sens, încep să 
lase o amprentă tot mai vizibilă şi substanţială asupra tuturor sferelor vieţii şi 
activităţii umane prin conştientizarea de către tot mai mulţi factori de decizie, 
de către formatorii opiniei publice şi liderii sociopolitici, a amplorii progresive 
galopante a pericolelor şi ameninţărilor totale la adresa omenirii și a persoanei 
umane, idee fundamentată şi argumentată de tot mai numeroşi savanţi de talie 
mondială [1, p. 357]. Această criză globală care impune actualmente societăţii 
un anume mod de manifestare şi comportament, specifi c situaţiilor de urgenţă, 
caracterizat uneori prin panică, prin decizii strategice dezechilibrate, posedă 
un caracter polidimensional şi include astfel de aspecte precum criza dome-
niului economic: energetic, fi nanciar, comercial, monetar etc.; a domeniului 
ecologic şi a biosferei, a mediului ambiant, a sferei politicului: a guvernării 
sociale, a reprezentării democratice a cetăţeanului în actul decizional-politic, 
a funcţionării instituţiilor politice; a domeniului relaţiilor interumane, sociale 
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şi interstatale: confl icte violente, revoluţii şi răsturnări frecvente ale elitelor 
conducătoare, războaie şi confl agraţii militare regionale cu implicarea prin-
cipalelor forţe politice, economice şi militare de pe mapamond etc. [2, p. 17].

Problematica crizei globale a constituit un subiect pe larg abordat în lite-
ratura de specialitate, în contextul activităţii numeroaselor think-tank-uri şi 
organizaţii specializate în monitorizarea diverselor aspecte ale ei, precum este 
Clubul de la Roma care, prin activitatea sa prodigioasă şi impactul enorm asu-
pra elitelor politice conducătoare, dar şi asupra opiniei publice şi comunităţii 
academice, a devenit obiect de cercetare [3, p. 102]. În acest fel mari fi losofi , 
savanţi şi gânditori ai timpului s-au preocupat de  problematica crizei şi au în-
cercat să identifi ce cele mai sensibile momente şi cauzele care duc la agravarea 
situaţiei în continuare. Edmund Husserl, de exemplu, încă în perioada interbe-
lică tratează problema crizei ca provenind din sfera spiritualităţii şi moralităţii 
omului, a ştiinţei contemporane, afl ate în criză profundă din cauza incapacităţii 
sale structurale de a face faţă la avalanşa de probleme globale care invadează 
conştientul uman, generând crize şi în alte sfere ale vieţii sociale [4, p. 51].  

În contextul procesului de globalizare, apar tot mai multe studii cu privire 
la esenţa şi diversele aspecte ale crizei mondiale, inclusiv în spaţiul de limbă 
rusă. Astfel, M. Deliaghin în lucrarea sa „Мировой кризис: Общая теория 
глобализации” vede o cauză a expansiunii crizei în discrepanţa dintre modul 
tradiţionalist de percepţie a vieţii şi ritmurile galopante în care se schimbă lu-
mea, care devine tot mai agresivă, mai concurenţială şi mai pretenţioasă faţă 
atât de cetăţeanul simplu, cât şi a elitelor conducătoare, care sunt nevoiţi să 
se adapteze pe toate planurile noilor condiţii, de la aspectele sociopsihologi-
ce, la adaptarea bio-genetică [5, p. 242]. În această situaţie a crizei continue, 
societatea contemporană devine tot mai mult una în care predomină riscul. 
Potrivit sociologului german U. Beck, modernizarea inevitabil va duce către o 
desfi inţare a civilizaţiei contemporane, care va da naştere unei societăţi de risc, 
dominată de diverse pericole şi ameninţări, dintre care cele civilizaţionale şi 
cele tehnologice se deosebesc printr-o violenţă deosebită [6, p. 195].  

Proveniența etimologică a noţiunii de securitate este înrădăcinată în cultura 
și civilizația Imperiului Roman. La originea sa au stat termenii latini „securita-
tis” şi „securitas”. Iar pe o monedă din perioada domniei împăratului Hostilian 
(Gaius Valens Hostilianus Messius Quintus care a domnit în anul 251 e.n.), 
era reprezentată zeiţa Securitas care asigura protecţia şi bunăstarea imperiului, 
cu sensul de „libertate în faţa ameninţării”, consideră F. Funieru într-o lucrare 
de a sa intitulată „Societate și Securitate” [7, p. 171]. Mai târziu, în perioada 
modernă, semnifi cația noțiunii de securitate este organic legată de concepția 
raţiunii de stat care vizează asigurarea funcţionării şi integrităţii organismului 
statului. În acest sens, conceptul de securitate a fost mereu perceput în context 
comunitar, iar securitatea națională a devenit o sintagmă consacrată în studiile 
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despre pace și război. Așa încât P. Hartland-Thunberg conchidea în studiul său 
„National economic security: interdependence and vulnerability”, publicat în 
1982, că securitatea reprezintă capacitatea unei naţiuni de a promova cu succes 
interesele sale naţionale. [8, p. 48].

Noțiunea de securitate, pe parcursul evoluției conștiinței social-umane, a 
constituit mereu un subiect controversat și larg dezbătut atât în cercurile de 
specialiști, cât și de către opinia publică preocupată de satisfacerea efi cientă a 
celor mai fundamentale necesități ale sociumului și persoanei umane, precum 
nevoia de siguranță și adăpost. Potrivit ilustrului cercetător A. Maslow, preo-
cuparea omului pentru securitatea personală și siguranță a reprezentat, încă de 
la începutul formării individului uman ca entitate socială, o preocupare esenţi-
ală în structura piramidei necesităților, teorie expusă pentru prima dată încă în 
anul 1943 în lucrarea sa „A Theory of Human Motivation” [9 , p. 379]. Această 
concepție, aparținând lui A. Maslow, reprezintă una dintre primele încercări 
de a aborda problematica securității din perspectivă comportamental-psiho-
logică, accentuând valențele individual-personale ale noțiunii de securitate, 
ce reprezintă eminamente o categorie social-istorică, din punctul de vedere al 
genezei sale, fi ind conștientizată de omenire pe parcursul întregii sale evoluții, 
potrivit ideilor cercetătorului moldovean C. Manolache expuse în lucrarea sa 
„Organismul militar al Republicii Moldova. Construcția militară și securitatea 
statului” [10, p. 241]. Conceptualizarea noțiunii de securitate din perspectiva 
cercetărilor științifi ce contemporane a fost realizată din multiple perspective, 
aparținând unor școli și direcții bine cristalizate și argumentate factologic în 
ultimele două secole. Școala tradițional-realistă, cea liberal-idealistă, behavio-
ristă, constructivistă și altele au determinat evoluția conceptului de securitate 
de la stadiul de caracteristică a puterii de stat în relația cu alte entități statale pe 
arena internațională (în accepție tradiționalistă) la stadiul de stare sinergetică 
specifi că tuturor tipurilor de sisteme: tehnice, sociale și biologice (în accepție 
post-neclasică), însemnând un echilibru, armonizare și prosperare, mai ales, 
la nivel individual al personalității umane ca măsură a lucrurilor și element de 
referință pentru toate tipurile de sisteme. 

Cu toate acestea, studiile de securitate posedă o istorie nu prea extinsă 
comparativ cu științele despre societate și majoritatea teoriilor social-politice, 
dar desemnând o arie relativ complexă cu aspecte interdisciplinare, ce au ca 
obiect de cercetare, în cele mai dese cazuri, problematica asigurării securității, 
vizând direct laturile subiective și obiective ale anticipării pericolelor și a es-
timării riscurilor, vulnerabilităților, precum și a anvergurii și consecințelor 
febleții sistemelor social-politice. Printre primii, dubla perspectivă subiectiv-
obiectivă asupra conștientizării problemelor de securitate a fost remarcată în 
1962 de către importantul teoretician al fenomenului securității, A. Wolfers, în 
opera sa „Discord and collaboration: Essays on  international politics”, în care 
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se desprinde ideea că securitatea, alături de forța bunăstării, reprezintă o valoare 
și o cale prin care o națiune poate accede la o poziție superioară în raport cu alte 
națiuni. Dar, spre deosebire de bunăstare, care se referă, mai mult, la aspecte 
materiale, implicând posibilitatea de a controla acțiunile altora, „securitatea, în 
sens obiectiv, denotă absența amenințărilor la adresa valorilor achiziționate, iar, 
în sens subiectiv, absența fricii că aceste valori ar putea fi  atacate”. [11, p. 150]. 

Potrivit Dicţionarului Explicativ al Limbii Române (1998), cuvântul secu-
ritate semnifi că „faptul de a fi  la adăpost de orice pericol; sentiment de încrede-
re şi de linişte pe care îl dă cuiva absenţa oricărui pericol; protecţie, apărare”, 
ceea ce denotă o dată în plus dublul aspect (subiectiv-obiectiv) ale termenului 
în cauză. Acest aspect cu dublu sens se pliază cel mai natural pe concepția 
constructivistă de la sfârșitul sec. XX, precum că securitatea nu mai poate con-
tinua să fi e percepută exclusiv în contextul intereselor naționale ale statului, ci 
trebuie să fi e extinsă la nivelul individului uman. În acest context, B. Buzan, 
întemeietorul Şcolii de la Copenhaga, în 1993, în opera sa „People, States, and 
Fear: An Agenda for International Security Studies in the Post-Cold War Era”, 
remarcă defi cienţele concepției realiste și a celei liberale a securității, precum 
și ambiguitatea termenului, considerând că percepția securității, ca produs al 
puterii în sens tradițional, fi e ca o consecință a păcii în sens idealist, nu con-
tribuie la o explicare deplină a noțiunii. Ilustrul cercetător susţine că, în sens 
tradițional, „securitatea reprezintă un concept ideologizat, politizat, limitat, 
căci, dacă ea este doar o consecinţă a puterii militare, nu are mijloace pentru 
a defi ni noile ameninţări, fi ind subordonată specifi cităţii studiilor strategice şi 
devenind dependentă de evoluţia tehnologiei” [7, p. 172]. Astfel că, în viziu-
nea lui B. Buzan, concepția securității devine una subiectivă, transpusă în plan 
social, dar edifi cată pe baza percepţiei unor date şi fapte cu caracter obiectiv. 

Odată cu încheierea „războiului rece” și căderea Cortinei de fi er, a devenit 
clar faptul că goana înarmărilor și simpla deținere a armelor nucleare nu mai 
pot garanta securitatea statului și, cu atât mai mult, a cetățenilor din statele ce 
posedă acest tip de armament, fi ind supuși la o presiune psihologică semnifi -
cativă, conștientizând că pot fi  ținta directă a unor atacuri cu arme asemănă-
toare din partea statelor rivale. În acest context, securitatea a fost necesar să 
fi e conceptualizată în limite mult mai largi, iar dimensiunile non-militare a 
securității, cele ecologice, economice, de bunăstare și dezvoltare durabilă și 
altele au devenit din ce în ce mai importante pentru perceperea securității de 
către individul uman.  În acest fel, persoana umană devine atât subiect, cât şi 
obiect de referinţă al procesului de asigurare a securităţii, iar starea de securi-
tate a persoanei devine punctul de pornire al oricărui studiu din acest domeniu, 
inclusiv la nivel comunitar, naţional, regional sau global. Prin urmare, extra-
polând concepția Școlii de la Copenhaga cu privire la securitate, în cel mai 
general sens posibil, putem să afi rmăm că securitatea umană exprimă percepţia 
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individuală și a societății referitor la absenţa riscurilor, pericolelor şi amenin-
ţărilor în adresa persoanei umane. 

Un impact determinant pentru confi gurarea teoretico-metodologică a 
concepției securității umane a fost exercitat de către Organizația Națiunilor 
Unite, experții căreia au reușit să sistematizeze materialul teoretic și concepțiile 
novatoare ale oamenilor de știință, elaborate în perioada căderii Cortinei de 
fi er și reconfi gurării realităților geopolitice de la sfârșitul deceniului 9 al sec. 
XX. Este incontestabil faptul importanței cruciale a ONU în elaborarea con-
ceptului de securitate umană, la fel și a conceptelor adiacente acestuia precum 
drepturile omului sau dezvoltarea umană, promovate de ONU începând încă 
de la apariția acestei organizații internaționale în perioada imediat postbelică. 

Astfel că, la etapa actuală a dezvoltării conceptului la mijlocul deceniului 2 
al sec. XXI, securitatea prin această prismă nu mai e considerată simpla absență 
a războiului și a violenței dintr-o anumită regiune sau țară, ci constituie o abor-
dare comprehensivă și complexă, bazându-se pe trei principii fundamentale:

1. Lipsa sau eliberarea de teamă, tratată și ca securitatea contra violențelor.
2. Eliberarea de nevoi ce ține de asigurarea cu alimente și hrană a protecției 

personale, cu îngrijire medicală și securitatea sănătății sau de securitatea 
locuinței și mediului.

3. Libertatea de a trăi cu demnitate prin promovarea principiilor dezvoltării 
umane sustenabile și protecția drepturilor omului [12].

Problematica securității umane cu terminologia specifi că acesteia au fost 
utilizate pentru prima dată în actele ofi ciale ale Organizației Națiunilor Unite 
în anul 1992, și anume în „Agenda pentru Pace: diplomație preventivă, pacifi -
care și menținere a păcii” – un raport în care Secretarul general al ONU la acel 
moment B. Boutros-Ghali marca necesitatea realizării unei „abordări integra-
te asupra securității umane” în contextul proceselor de pacifi care și menținere 
a păcii în epoca de după fi nalizarea „războiului rece”, cu scopul de a elucida 
cauzele profunde ale confl ictelor de diferit nivel din acea perioadă de pe ma-
pamond și din Europa, cu impact determinant asupra domeniilor economic, 
social și politic. [13]  

Însă cel mai cunoscut fapt care a consacrat pe plan mondial concepția refe-
ritor la securitatea umană a constituit momentul menționării acesteia în Rapor-
tul de Dezvoltare Umană al Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
din anul 1994 [14]. În cadrul acestui Raport, securitatea umană a fost prezen-
tată ca o concepție nouă a securității ce impunea primatul asigurării securității 
persoanei și care venea să substituie conceptul tradițional al securității centrat 
pe siguranța statului. La fel, în acel Raport al PNUD din 1994, securitatea 
umană era defi nită doar într-un dublu sens ca eliberare de frică și ca eliberare 
de nevoi, astfel reiterând cele două principii ale securității umane, devenite 
tradiționale și fundamentale pe parcursul ultimelor decenii.
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O nouă etapă în evoluția teoriei referitor la securitatea umană are loc la 
doar câțiva ani de la propunerile conceptuale din Raportul PNUD din 1994. În 
martie 1999, Guvernul Japoniei, în colaborare cu Secretariatul ONU, au pus 
bazele unei inițiative importante precum înfi ințarea Fondului de Trust pentru
Securitate Umană al Națiunilor Unite, astfel fi ind subliniată necesitatea impunerii 
unui plan concret de acțiuni practice de promovare a concepției [15]. Obiectivul 
acestui fond a devenit acordarea suportului fi nanciar și logistic pentru proiectele 
ONU în domeniul fortifi cării securității umane în zonele și regiunile cele mai 
vulnerabile și afectate din punctul de vedere al siguranței persoanei umane, pre-
cum și activitățile, acțiunile și inițiativele care au ca scop creșterea importanței 
impactului operațional al activităților de asigurare a securității umane.

O altă inițiativă cu impact major a constituit lansarea, tot în anul 1999, a 
Rețelei de Securitate Umană (Human Security Network - HSN) la propunerea 
Canadei, Austriei și a Norvegiei. Din momentul formării, rețeaua a fost extin-
să, așa încât la începutul anului 2016 cuprindea 12 state: Austria, Chile, Cos-
ta Rica, Grecia, Elveția, Irlanda, Iordania, Mali, Norvegia, Panama, Slovenia 
și Tailanda, Africa de Sud participând ca observator. Scopul formării Rețelei 
de Securitate Umană a fost promovarea conceptului de securitate umană în 
strategiile politice naționale și internaționale, în cooperare a ONU cu societa-
tea civilă și cercurile academice. Inițial însă, scopul imediat propus de Rețea 
a fost alertarea comunității internaționale referitor la necesitatea interzicerii 
minelor antipersonal. În acest scop a fost declarată adeziunea de promovare 
a Convenției din 18 septembrie 1997 privind interzicerea utilizării, stocării, 
producerii si transferului de mine antipersonal și distrugerea acestora [16], 
precum și a Statutului de la Roma adoptat la 17 iulie 1998 de 120 de state-
membre ONU, intrat în vigoare la 1 iulie 2002, prin care a fost instituită Curtea 
Penală Internațională. Activitățile ulterioare ale Rețelei s-au concentrat asu-
pra promovării femeilor în toate sferele vieții sociale, a dezideratului păcii și 
securității, protecția copiilor în confl ictele armate, respectul pentru drepturi-
le internaționale ale omului și dreptul umanitar, la fel a fost continuat dialo-
gul dintre diverse state-membre ale ONU referitor la conținutul și impactul 
concepției securității umane, precum și a importanței aplicative a acesteia 
pentru politicile ONU. 

O importantă etapă pentru evoluția concepției securității umane s-a produs 
în anul 2000, atunci când securitatea umană a constituit unul dintre fundamentele 
conceptuale ale Declarației Mileniului adoptată de către 191 de state în septem-
brie 2000 la Summit-ul Mileniului, desfășurat la New York, document care fi xea-
ză Obiectivele de Dezvoltare ale Mileniului (ODM) pentru următorii 15 ani, în 
care Secretarul General al ONU K. Annan a îndemnat comunitatea internațională 
de a coopera cu scopul apropierii celor două obiective specifi ce concepției de 
securitate umană: realizarea eliberării de teamă și a eliberării de nevoi [17].
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În urma Summit-ului Mileniului, în anul 2001, este formată Comisia pentru 
Securitate Umană a ONU (Commission on Human Security - CHS), cu scopul 
elaborării recomandărilor de fortifi care a securității umane pe plan mondial din 
perspectivă aplicativă, iar lideri ai acestei Comisii în perioada 2001 – 2003 au 
devenit A. Sen, un economist și fi losof de origine indiană, laureat al Premiului 
Nobel pentru economie (1998) și S. Ogata, fost președinte al Agenției japone-
ze de cooperare internațională (JICA), devenită mai târziu președinte de onoa-
re al Biroului consultativ pe probleme de securitate umană (Advisory Board on 
Human Security), instituit, la fel, de ONU pentru a promova și a implementa 
recomandările Comisiei pentru Securitate Umană. 

În dezvoltarea conceptului de securitate umană a jucat un rol fundamental 
Raportul „Human Security Now” al acestei Comisii pentru Securitate Umană 
a ONU, publicat în anul 2003, prin care a fost înaintată ideea precum că secu-
ritatea umană are ca scop să protejeze esența vitală a tuturor fi ințelor vii în așa 
mod ca aceste acțiuni să sporească libertățile umane și posibilitățile de realizare 
a omului [18].  Totodată, în acest Raport se preciza, pentru prima dată, că secu-
ritatea umană înseamnă protecția libertăților fundamentale care constituie însăși 
esența vieții. În acest context, noțiunea de „viață” a fost tratată în mod extins, 
depășind cadrul vieții umane, așa încât Raportul „Human Security Now” din 
2003 a constituit o replică promptă la ultimele elaborări teoretice în domeniul 
bioeticii și bio-dreptului ce se bazau pe principiul fundamental al biosferocen-
trismului, promovând ideea conferirii și respectării drepturilor fundamentale nu 
doar pentru fi ința umană, dar și pentru toate vietățile din biosferă. La fel, Rapor-
tul „Human Security Now” operează cu asemenea noțiuni precum amenințările 
de două tipuri: critice sau severe și persuasive sau pe larg răspândite. 

Securității umane i-au fost atribuite, fi ind defi nite mai clar și mai delimitat 
decât în Raportul PNUD din 1994, șapte sectoare specifi ce: securitatea eco-
nomică, alimentară, a sănătății, de mediu, personală, comunitară și politică. 
Identifi carea acestor sectoare, fără îndoială, au fost inspirate din abordarea 
constructivistă a securității în sens extins, conținând cinci sectoare de bază, 
promovată de reprezentanții Școlii de la Copenhaga. În așa fel, fi ecărei din-
tre cele șapte componente ale securității umane fi indu-le specifi ce anumite 
amenințări. Astfel, securității economice îi corespund șomajul, sărăcia persis-
tentă; celei alimentare – foamea ca provocare securitară; securității sănătății – 
lipsa accesului la asistența medicală, malnutriția, pandemiile, alimentele cu 
efect nociv; securității de mediu – degradarea ecologică și poluarea, epuizarea 
resurselor naturale, dezastrele naturale; securității personale îi corespund ase-
menea provocări precum: violența fi zică, terorismul, crima, violența domestică 
și munca copiilor; securității comunitare – tensiunile și confl ictele interetnice, 
religioase și identitare, iar securității politice – amenințările ce se referă la 
abuzurile comise în domeniul drepturilor omului, represiunile politice. Este 
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de remarcat în mod deosebit faptul că aceste amenințări din categorii diferite 
sunt interconectate și dependente între ele, fi indu-le specifi c efectul domino 
ca mod de manifestare, în sensul că o provocare poate genera alta. Totodată, 
se remarcă faptul că toate amenințările aduse în discuție au ca specifi c comun 
capacitatea de a se extinde rapid în plan regional, constituind amenințări im-
portante pentru securitatea internațională. 

Astfel, Raportul „Human Security Now” din 2003 al Comisiei pentru Secu-
ritate Umană a ONU subliniază repetat specifi cul securității umane de a fi  tra-
tată doar în concordanță sistemică cu apărarea drepturilor omului și dezvolta-
rea umană, înaintând noi abordări asupra fortifi cării securității umane pe două 
căi: 1) prin protecție și 2) prin învestirea cu puteri și capacități (empowerment) 
a persoanei vizate sau a comunității. În cel de al doilea caz, spre deosebire de 
primul – cel tradițional al protecției, învestirea cu putere și capacitate a fost 
înțeleasă ca proces de fortifi care a potențialului obiectului protejat de a deveni 
agent activ în procesul de promovare și amplifi care a securității sale printr-un 
șir de abilități noi însușite și aplicate conjunctural și punctual, în măsura în care 
apar amenințările sau provocările de securitate. Importanța Raportului în cauză 
este subliniată și de faptul specifi cării pentru prima dată a celor cinci elemente 
umane ale concepției comune a securității, drepturilor și dezvoltării: 1) concen-
trarea pe persoana umană, 2) aspectul multisectorial al concepției, 3) caracterul 
comprehensiv, 4) cel contextual și 5) cel orientat către prevenirea pericolelor. 

În rezultatul activității Comisiei pentru Securitate Umană a ONU, care 
a culminat cu publicarea în anul 2003 a Raportului „Human Security Now”, 
concepția referitor la securitatea umană a fost extinsă și diversifi cată metodo-
logico-teoretic, fapt ce a pus bazele evoluției aplicative a domeniului dat în 
anii ulteriori. 

Astfel, în cadrul Secretariatului ONU, în anul 2004 este instituită Unita-
tea pentru Securitatea Umană (Human Security Unit - HSU). În competența 
acestei subdiviziuni a intrat conducerea Fondului de Trust pentru Securitate 
Umană al Națiunilor Unite, precum și prezentarea și promovarea subiectului 
securității umane în cadrul Asambleei ONU. De asemenea, Unitatea pentru 
Securitatea Umană a fost desemnată să elaboreze ghiduri și planuri de apli-
care a concepției securității umane în diferite regiuni ale lumii, să colabore-
ze cu cercurile academice, ONG-uri și comunitățile locale pentru dezvoltarea 
concepției și diseminarea cunoștințelor referitor la securitatea umană. 

În anul 2004, concepția securității umane a suferit din nou schimbări ma-
jore prin referința la un șir întreg de amenințări la adresa securității umane, 
identifi cate în Raportul Secretarului General al ONU K. Annan „Panel la ni-
vel înalt asupra amenințărilor, provocărilor și schimbării” (High level Panel 
on Treats, Challenges and Change) [19]. Au fost relevate asemenea tipuri de 
amenințări precum: cele economice și sociale, confl ictele și rivalitățile inter-
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statale, violența internă, războaiele civile, colapsul statului și genocidul, peri-
colul răspândirii armelor nucleare, radiologice, chimice și biologice, perico-
lul terorismului, criminalității transnaționale organizate. În consecință, a fost 
subliniată importanța parteneriatului dintre state și a cooperării internaționale 
pentru anihilarea și depășirea acestor pericole pentru securitatea umană. 

O altă etapă de îmbogățire a conceptului securității umane a constituit anul 
2005, când în documentul fi nal al Summit-ului Mondial din acel an a fost 
menționat că „toți indivizii umani, în special persoanele vulnerabile, au dreptul 
la eliberarea de frică și de nevoi, precum și la oportunitate egală de a se bucu-
ra de drepturile  proprii și a-și dezvolta plenar potențialul uman” (paragraful 
143 al Rezoluției 60/1 adoptate la 16 septembrie 2005 de Adunarea Generală 
a ONU) [20]. În consecința acestei explicații, în anul 2012 Adunarea Generală 
a ONU a propus o viziune nouă general acceptată a conceptului de securitate 
umană refl ectată în Rezoluția 66/290 adoptată la 10 septembrie [21]. Astfel 
că securitatea umană a fost regândită și reconcepută ca o abordare compre-
hensivă ce vine în sprijinul statelor membre ale ONU pentru identifi carea mai 
facilă a provocărilor globale de vârf la adresa supraviețuirii, vieții și demnității 
oamenilor. Securitatea umană este recunoscută ca făcând conexiunea dintre 
pace, dezvoltare și drepturile omului precum cele civile, politice, economice, 
sociale și culturale. Drept urmare a acestui document, este promovat și al trei-
lea element intrinsec și fundamental al concepției securității umane, cel ce se 
referă la libertatea individului uman de a trăi cu demnitate, în afara sărăciei și 
disperării, pe lângă eliberarea de teamă și de nevoi, consfi nțite ca elemente de 
bază ale drepturilor omului încă din anul 1948 de la adoptarea de către ONU a 
Declaraţiei universale a drepturilor Omului.

Un alt eveniment internațional cu impact determinant pentru sectorul 
securității umane s-a produs la New York, în cadrul celei de a 70-a sesiuni a 
Adunării Generale a Națiunilor Unite, la 25 septembrie 2015, atunci liderii 
ONU fi xează agenda de dezvoltare internațională pentru următorii 15 ani – 
„Agenda 2030 pentru Dezvoltare Durabilă”, adoptând Obiectivele de Dezvol-
tare Durabilă sau Obiectivele Globale (ODD) care reprezintă un ghid pentru 
elaborarea și adoptarea agendelor și politicilor publice din toate statele ONU 
în următorii 15 ani și care intră în vigoare începând din 1 ianuarie 2016, odată 
cu expirarea țintelor fi xate de ONU prin Declarația Mileniului în anul 2000. 
Prin adoptarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă au fost stabilite 17 obiec-
tive, 169 de ținte și peste 300 de indicatori, cu scopul general de a eradica să-
răcia, foametea, bolile, inegalitatea de gen, a asigura accesul la servicii de apă 
și canalizare, de a proteja Planeta și de a asigura prosperitatea și dezvoltarea 
umană în condiții de securitate și sustenabilitate. În viziunea autorităților din 
Republica Moldova și în special a dnei N. Gherman, fost ministru al Afacerilor 
Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, ODD „refl ectă o nouă 
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viziune de dezvoltare la nivel global prin reducerea inegalităților, asigurarea bu-
năstării pentru toți și dezvoltarea economică cu prezervarea capitalului natural” 
[22]. În consecință, și în Republica Moldova au fost demarate în octombrie 2015 
acțiuni pentru implementarea ODD. Astfel, Ministerul Afacerilor Externe și In-
tegrării Europene și ONU au lansat ODD în Republica Moldova, iar cabinetul 
Prim-ministrului Republicii Moldova a creat un Consiliu pentru Dezvoltare Du-
rabilă, responsabil de localizarea obiectivelor în politicile şi realităţile naţionale. 

Fără îndoială că rolul și contribuția Organizației Națiunilor Unite în ela-
borarea, perfecționarea și sistematizarea concepției securității umane au fost 
enorme pe parcursul ultimelor două decenii. Totuși, în afara elaborărilor con-
ceptului securității umane sub egida ONU, au fost propuse în șir de contribuții 
adiționale de către comunitatea academică. La fel, ar fi  corect să afi rmăm că 
acest concept al securității umane a fost elaborat pentru prima dată în cadrul 
societății științifi ce mondiale și preluat de experții ONU în calitate de suport 
metodologico-teoretic pentru a implementa aceste idei novatoare. La fel de 
adevărat este faptul că comunitatea academică mereu a asistat ONU în efortul 
său susținut, mai cu seamă după căderea Cortinei de fi er la sfârșitul deceniului 
8 al sec. XX, de a moderniza paradigma dominantă cu referință la securitatea 
societății umane, prin diverse studii și elaborări teoretice, expuse la sute de 
conferințe și simpozioane comune dintre cercetători și politicieni, precum și cu 
expertiză și participări în comisiile de lucru ale ONU.

Pe lângă contribuția fundamentală a ONU la elaborarea și promovarea 
concepției securității umane este de remarcat și aportul Uniunii Europene, prin 
grupul de lucru specializat, format în 2003 din numeroși oameni de știință și 
personalități în domeniul studiilor de securitate, studiilor de pace, relațiilor 
internaționale, dreptului etc., precum M. Kaldor, U. Albrecht, Ch. Chinkin,
G. Schmeder și alții. 

„Raportul Barcelona” referitor la capacitățile de securitate ale Europei, in-
titulat „Doctrina de securitate umană a Europei”, a fost prezentat în fața Secre-
tarului General al UE J. Solana de către grupul de lucru în domeniul securității 
umane pe 15 septembrie 2004. Astfel, și UE se raliază în 2004 efortului condus 
de ONU pentru elaborarea și promovarea concepției securității umane. Potrivit 
acestei Doctrine de securitate umană pentru Europa, promovarea securității 
umane se presupune a fi  executată prin fortifi carea cadrului legal și a aplicării 
ocazionale a forței nu doar în limitele geografi ce ale Europei. Astfel, Uniunea 
Europeană se declară obligată în acest document să-și elaboreze politicile co-
munitare de securitate în conformitate cu această concepție a securității umane 
și pe viitor să dezvolte și să instruiască adecvat un efectiv civil-militar de 15000 
de persoane (din care cel puțin o treime sunt specialiști civili în managementul 
de criză) cu capacitatea de a interveni în zonele de confl ict și în regiunile cu 
situații de criză acută pentru populație [23, p. 18]. 

Sprincean_Tipar.indd   24Sprincean_Tipar.indd   24 06.01.2017   10:11:5906.01.2017   10:11:59



25

Aportul Uniunii Europene la dezvoltarea conceptului securității umane a 
continuat cu publicarea pe 8 noiembrie 2007 a Raportului de la Madrid al gru-
pului de lucru, ținând cont de toate propunerile de îmbunătățire a raportului 
precedent [24]. În acest raport se remarcă rolul UE ca actor global, iar securi-
tatea umană reprezintă o concepție ce poate aduce o plusvaloare de coerență 
și coeziune politicilor europene de securitate, stabilindu-se șase principii ale 
viziunii UE asupra securității umane: supremația drepturilor omului, legitimi-
zarea autorității politice, abordare la nivelul persoanei și comunității locale, 
abordare multilaterală și efi cientă, abordare regională integrată și direcționare 
strategică clară și transparentă [24, p. 5]. Una dintre concluziile Raportului 
de la Madrid subliniază că UE va trata securitatea umană ca pe o concepție 
de bază în managementul crizelor, prevenirea confl ictelor și cooperarea civil-
militară cu scopul asigurării celor șase principii, stabilind ca fi ind optimală o 
misiune permanentă în domeniu în număr de 700 de specialiști [24, p. 12].  

În anul 2008, în contextul regândirii relațiilor dintre UE și Federația Rusă, 
la inițiativa Președintelui rus, D. Medvedev, și a Înaltului reprezentant al UE 
pentru afaceri externe și politica de securitate, J. Solana, grupul de lucru în 
domeniul securității umane a purces la elaborarea unui nou raport „Helsinki 
Plus: Towards a Human Security Architecture for Europe”, publicat în mai 
2010 [25]. O bună parte din acest raport se referă la defi nirea amenințărilor din 
perspectiva celor doi parteneri, din perspectiva managementului confl ictelor, 
a crizelor, sub aspect energetic, economic și al controlului armamentului, dar 
sensul său fi ind găsirea tangențelor dintre Rusia și UE pentru o dezvoltare vii-
toare și modernizare a spațiului comun. Date fi ind schimbările geopolitice din 
perioada 2014-2016 în relațiile dintre UE și Federația Rusă, vectorul dialogu-
lui academic și civil în spațiul european în problematica securității umane s-a 
direcționat asupra conlucrării dintre oamenii de știință din UE cu cei din SUA, 
potrivit cercetătorilor britanici [26]. 

Pe lângă eforturile deosebite făcute de ONU și, în mai mică măsură, de 
Uniunea Europeană de a dezvolta concepția securității umane în cadrul unor 
acte și norme proprii, se remarcă și aportul unor state, precum Canada și Ja-
ponia, de a defi ni în legislația națională noțiunea de securitate umană și de a 
dezvolta proiecte și programe de aplicare a acestui concept și de fortifi care 
a domeniului, nu doar pe teritoriul și jurisdicția națională, dar și în cele mai 
vulnerabile regiuni ale lumii din punctul de vedere al securității umane. Acest 
deziderat a fost posibil prin dezvoltarea de către cele două state a diverselor 
substructuri specializate în cadrul sistemului ONU și prin implicare activă, de 
exemplu, în activitatea Rețelei de Securitate Umană (Human Security Network - 
HSN) înfi ințată în anul 1999 la propunerea Canadei și altor state. 

De exemplu, în legislația canadiană, dezvoltată de Canadian Consortium 
on Human Security (CCHS), înfi ințat în 2001, ce reprezintă o rețea formată din 
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reprezentanți ai societății civile și ai comunității academice, securitatea uma-
nă înseamnă lipsa amenințărilor persuasive la adresa drepturilor, siguranței și 
vieții oamenilor, și reprezintă un deziderat și prioritate a politicii externe cana-
diene prin sprijinirea eforturilor ONU de menținere a păcii în regiunile de con-
fl ict armat, de protecție a civililor, securitate publică, prevenire a confl ictelor, 
combatere a crimelor transnaționale, fortifi carea mecanismelor și instituțiilor 
democratice și de promovare a drepturilor omului pe Glob [27].

Pe când în Japonia, concepția cu privire la securitatea umană, dezvoltată 
la fel la început de mileniu prin contribuția decisivă a ilustrei cercetătoare și 
diplomate S. Ogata, fost co-președinte al Comisiei ONU pe probleme de secu-
ritate umană, poziție expusă de către Ministerul Afacerilor Externe al acestui 
stat, însemna soluționarea și diminuarea amenințărilor și riscurilor la adresa 
vieții umane și demnității omului cum ar fi  sărăcia, degradarea mediului, crima 
transnațională organizată, răspândirea pandemică a maladiilor cum ar fi  HIV/
AIDS, minele anti-personal, fl uxurile necontrolabile de refugiați etc. care pot 
fi  depășite numai prin eforturi comune ale organizațiilor internaționale, ale 
celor guvernamentale și cu sprijinul activ al societății civile [28].

La studiul academic temeinic al problematicii securității în cel mai vast 
sens al noțiunii în raport cu riscurile umane și sociale, și în mod special al 
domeniului securității umane, au contribuit decisiv prin lucrările lor un șir 
de personalităţi din comunitatea științifi că mondială cum ar fi : B. Buzan, 
O. Wæver, J. de Wilde, M. Foucault, D. Bell, U. Beck, Fr. Fukuyama, A. Gid-
dens, B. Møller, W. E. Blatz, P. Mische și G. Mische, L. C. Chen, L. Axworthy, 
H. Van Ginkel, K. P. Bajpai, R. Thakur, A. Suhrke, J. Nef, J. Leaning,  
Ed. Neuman, C. Thomas, T. Shahrbanou, C. Anuradha, R. McCrae, D. Hubert, 
F. O. Hampson, J. Daudelin, J.B. Hay, H. Reid, T. Marting, R. Paris, N. Thomas, 
W. T. Tow, J. N. Voïnov Kohler, N. MacFarlane, Foon Khong Yuen, 
B. von Tigerstrom, M. S. Weinert, M. Kaldor, R. David, P.J. Burgess, P. Bat-
tersby, J.M. Siracusa, M. Weissberg, P.Heinbecker, Fr. Fouinat, D. Henk, 
R. Ferreira, M. R. Amstutz, T. Owen, P. H. Liotta, St. Lonergan, K. Gustavson, 
B. Carter, A. Hammerstad, G. King, Ch. Murray, D.T. Graham, N.K. Poku, 
N. Renwick, J. Glenn, G. MacLean, Cr. Badescu. Problematica securității 
umane preocupă constant pe parcursul a mai bine de două decenii pe cei mai 
versați cercetători din diverse domenii ale științei, iar aportul acestora s-a 
dovedit de o importanță crucială în procesul de elaborare, dezvoltare și pro-
movare a acestei noțiuni. 

Ca rezultat al analizei extinse a surselor bibliografi ce și a literaturii de spe-
cialitate în domeniul dat de cercetare, vom constata că preocupările de sis-
tematizare a concepției securității umane au constituit foarte rar un subiect 
de cercetare distinct atât la nivel mondial, cât și, mai cu seamă, la nivelul 
comunității științifi ce din Republica Moldova. Cu atât mai puțin, subiectul 
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securității umane a fost cercetat în corelație cu problematica bioetică, domeniu 
care vine să fortifi ce aportul metodologic și conceptual al teoriei securității 
umane în contextul implementării sale practice cu rezultate general benefi ce. 
În acest context, se remarcă un șir de precursori ai apariției teoriei date încă 
până la lansarea conceptului cu privire la securitatea umană în rapoartele și 
documentele ofi ciale ale Organizației Națiunilor Unite.

Astfel, este important de remarcat aportul psihologului și pedagogului ca-
nadian W.E. Blatz, un important cercetător începând din perioada interbelică 
a necesităților și nevoilor umane, adept al dezvoltării domeniului asistenței 
sociale în Canada, în 1966 utilizează acest termen de „Securitate umană” și îl 
introduce în circuitul academic [29, p. 18]. În viziunea sa, dimensiunea umană 
și preocuparea pentru securitatea persoanei, la toate etapele dezvoltării sale, 
trebuie să fi e centrale în strategiile naționale ale statelor de educare a unor 
cetățeni sănătoși. Omul, în opinia lui W.E. Blatz, este factorul determinant al 
schimbării oricărei societăți, deci necesită o protecție deosebită din partea sta-
tului prin politici și strategii speciale. Cu tot meritul incontestabil, abordarea 
lui William Ernest Blatz referitor la securitatea umană comportă un caracter 
psihologic și psihosociologic mai mult decât politologic, nefi ind interesat de 
aspecte și implicații ale utilizării acestui termen în relațiile internaționale.

Zece ani mai târziu, cercetătorii americani P. Mische și G. Mische încearcă 
să diversifi ce agenda de securitate în contextul încălzirii relațiilor internaționale 
dintre SUA și URSS la mijlocul anilor ’70 ai sec. XX [30, p. 31]. În condițiile 
când șefi i de stat devin tot mai puțin infl uenți într-o lume tot mai deschisă, se 
propunea de a redimensiona politica internațională de securitate către apărarea 
libertăților persoanei și de a depăși confl ictele civilizaționale și religioase prin 
instituirea unor valori comune pentru toate statele lumii care vor sta la baza 
noii ordini mondiale. Evenimentele politice care au urmat în deceniul următor 
au demonstrat că securitatea internațională încă se mai bazează pe forța brută, 
iar apărarea libertăților și drepturilor fundamentale ale omului necesită și o 
protecție militară adecvată.

Un precursor de o importanță fundamentală al concepției securității uma-
ne, un important teoretician al fenomenului social – M. Foucault, și-a lăsat 
amprenta în elaborarea concepției postmoderne și structuraliste a securității 
centrate pe individ [31, p. 178]. La fel, acest autor subliniază necesitatea con-
ceptualizării securității exclusiv în concordanță cu factorul puterii politice și 
factorul biologic - uman, elaborând și teoria sa referitor la bioputere [32, p. 209]. 
Cu toate acestea, se impunea o extindere a teoriilor lui M. Foucault către aspec-
tele etico-normative ale concepției securității umane pentru o mai importantă 
rezonanță socială a teoriei date.

Securitatea umană, în calitate de concepție teoretică, a fost elaborată în 
strânsă legătură cu evoluția teoriei societății riscului, în cadrul căreia un rol 
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deosebit se acordă securizării persoanei umane. În acest sens, sunt binecu-
noscute contribuțiile unor astfel de cercetători precum Fr. Fukuyama, care 
a atenționat omenirea de nenumărate ori privitor la pericolul pentru om a 
dezvoltării tehnologiilor, amplifi când riscurile și amenințările de securitate
[33, p. 104]; un alt cercetător important din a doua jumătate a sec. XX, precur-
sor al concepției securității umane a fost D. Bell care aborda această problemă 
prin prisma transformării societății umane, contemporane în una post-industri-
ală cu multiple pericole pentru individul uman [34, p. 318]. În cohorta precur-
sorilor concepției securității umane se înscrie și sociologul german U. Beck, 
considerând că securitatea persoanei umane poate fi  asigurată într-o societate 
a riscului numai prin diminuarea efectelor violente nocive ale amenințărilor 
civilizaționale și tehnologice [6, p. 9]. A. Giddens s-a remarcat de asemenea 
ca un cercetător care a cercetat la sfârșitul sec. XX aspectele importante refe-
ritoare la securitatea omului și a comunității umane în contextul aprofundării 
riscurilor multiple în contextul crizelor moderne identitare și confesionale, dar 
și a relațiilor dintre societate și individ [35, p. 129].

Este de remarcat faptul că și oamenii de știință din Republica Moldova, pre-
ponderent din domeniul fi losofi ei sociale, spre exemplu acad. A.D. Ursul, și-
au adus contribuția deosebită în calitate de precursori ai concepției securității 
umane în perioada sfârșitului „războiului rece” prin sublinierea caracterului 
sistemic al schimbărilor din proximitatea vieții umane, precum și privitor la 
conexiunea și interdependența pericolelor și riscurilor de mediu cu cele din 
sfera socială [36, p. 37]. Cu toate meritele remarcate, primele încercări de con-
ceptualizare a sferei securității umane în contextul intensifi cării proceselor so-
ciopolitice în epoca post-industrială, a riscurilor și amenințărilor complexe pen-
tru individul uman, suferă de o oarecare superfi cialitate și utopie în perspectiva 
insufi cienței elaborării setului de acțiuni pentru o sustenabilă și deplină aplicare 
practică a acestor concepții prin construcția și edifi carea unor sisteme viabile de 
securizare a persoanei umane într-un mediu social, natural și economic extrem 
de instabil și ostil unei dezvoltări graduale și predictibile a omului. 

Printre cei mai importanți precursori ai concepției securității umane se 
regăsește fondatorul Școlii de la Copenhaga în domeniul studiilor de securitate –
B. Buzan, care a conceptualizat securitatea în perioada de după fi nisarea „răz-
boiului rece”, a desfi ințării tuturor clișeelor și miturilor din acest domeniu
[37, p. 107]. Împreună cu alți reprezentanți ai acestei Școli – O. Wæver și J. de 
Wilde, a combinat, în teoriile sale cu privire la securitate, diverse elemente speci-
fi ce concepțiilor realismului, idealismului, dar, mai cu seamă, ale constructivis-
mului, în efortul său de a redefi ni securitatea ca o preocupare complexă a fi ecărui 
individ, a societății și a statului, de a asigura respectarea drepturilor persoanei 
și dezvoltarea umană în locul conceptului vechi al securității centrat pe inviola-
bilitatea statului în fața amenințărilor externe și aspectul său militar [38, p. 62].
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 Danezul B. Møller, fostul secretar general al Asociației de cercetări asupra 
păcii internaționale (IPRA) și director de programe din 1985 în cadrul Insti-
tutului de studiu al păcii din Copenhaga (COPRI), se remarcă în calitate de 
analist fi n al proceselor de transformare ale paradigmei de securitate la începu-
tul ultimului deceniu al sec. XX, specifi când, dar din perspectivă neorealistă, 
că securitatea internațională nu poate fi  asigurată decât în comun, dar ținând 
cont de interesele și aspirațiile individului și colectivității umane [39, p. 51]. 
Către începutul sec. XXI, B. Møller cercetează îndeaproape, utilizând tehnica 
studiilor de caz, corelația dintre securitatea umană și securitatea societală și 
națională în cadrul unui șir de situații și regiuni confl ictuale de pe glob, din 
perspectivă proprie, având o poziție disonantă și de alternativă față de meto-
dologia specifi că Școlii de la Copenhaga în domeniul studiilor de securitate
[40, p. 2]. Astfel, acesta se oprește în mod special asupra problematicii asi-
gurării securității umane în numeroasele confl icte interetnice și interconfesi-
onale din regiunea Balcanilor [41, p. 39]. La fel, este interesat de abordarea 
confl ictului dintre Israel și Palestina din perspectiva neorealistă a paradigmei 
securității umane, remarcând că aceasta, din punctul său de vedere, este o com-
ponentă de bază a securității globale și internaționale și trebuie tratată ca atare 
[42, p. 282].

Dintre cei mai proeminenți teoreticieni ai concepției securității umane, unii 
din aceștia, stând la baza a numeroase direcții distincte și bine conturate în do-
meniu, se fac remarcați o serie de cercetători încă din anii ’90 ai sec. XX, printre 
care se numără și L. C. Chen. Acest autor dezvoltă conceptul securității umane, 
bazat pe specifi cul civilizațional de percepție a bunăstării în diverse regiuni ale 
Terrei [43, p. 141]. Mai târziu, fi ind medic de profesie și un factor executiv – 
președinte al China Medical Board Inc., un ONG care promovează educația, 
cercetarea și cultura în domeniul sănătății în universitățile cu profi l medical 
din China și Asia de Sud-Est, acest autor contribuie la elucidarea conexiuni-
lor și interdependențelor dintre problematica securității umane și politicile în 
domeniul sănătății publice [44, p. 93]. Aportul lui L. C. Chen la dezvoltarea 
conceptului securității umane rămâne a fi  incontestabil de important, cu toate 
că, în abordarea sa, aspectele ce țin de cooperarea comunității internaționale 
în problema prevenirii instabilității sociopolitice, militare și confl ictelor regio-
nale în vederea fortifi cării securității umane pe mapamond, sunt insufi cient de 
amplu expuse, în comparație cu aspectele de politici și strategii naționale de 
combatere a subdezvoltării și sănătății precare a comunităților și persoanelor.

Unul dintre cercetătorii fenomenului dat care au inițiat o nouă abordare 
asupra securității umane și care a devenit una ofi cială în politicile din domeniu 
în Canada, este L. Axworthy, fost ministru al Afacerilor Externe al acestui stat 
[45, p. 185]. În viziunea sa, securitatea umană trebuia să devină în perioada 
„postrăzboi rece” un subiect de o importanță fundamentală pentru politica 
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externă a celor mai prospere state din lume, printre care se numără și Canada, 
care au obligația morală să intervină în regiunile cele mai vulnerabile de pe 
mapamond pentru restabilirea și fortifi carea securității persoanelor, asumându-
și în așa mod rolul de lideri pe plan mondial în problema păstrării păcii mon-
diale și a amplifi cării bunăstării la scară globală. 

R. Thakur, un cercetător indian naturalizat în Canada, ex-vicerector al 
United Nations University, introduce în circuitul academic propunerea de a 
redirecționa securitatea umană către protecția comunităților și nu a persoanelor 
pe motiv că anume comunitățile umane sunt structurile cele mai vulnerabile, 
purtătoare de cultură și modele civilizaționale și în mai puțină măsură indivizii 
[46, p. 53]. La fel, acest cercetător elaborează conceptul responsabilității de 
a proteja și a interveni pe cont propriu în regiunile și în contextul geopolitic 
în care securitatea umană este încălcată fl agrant [47, p. 47]. Cu toate aces-
tea, evenimentele din cele mai fi erbinți puncte de pe glob din ultimul deceniu 
(Ucraina, Siria, Irak, Sudan, Afganistan etc.) oferă sufi ciente argumente pentru 
a considera că mecanismele internaționale de intervenție de urgență în astfel 
de regiuni pentru restabilirea păcii, a drepturilor fundamentale ale omului etc. 
sunt încă defi ciente la capitolele: logistică, efi ciență, sustenabilitate de durată 
a acțiunilor întreprinse etc.

Un impact major asupra concepției teoretice a securității umane a avut-o 
A. Suhrke – o cercetătoare norvegiană în domeniul relațiilor internaționale 
și soluționării confl ictelor violente [48, p. 271], care propune abordarea con-
ceptului în cauză prin prisma intereselor statelor lumii și a potențialului lor de 
intervenție umanitară. Mai recent, A. Suhrke se concentrează pe investigarea 
politicilor umanitare și de restabilire a păcii în cadrul sistemului Națiunilor Unite 
a căștilor albastre, un loc important printre lucrările sale fi ind acordat problemei 
securității umane în Afganistan. Însă, pe lângă cauzele de insecuritate umană 
menționate (interesele concurențiale dintre state), se remarcă și un șir de motive 
umane și naturale a diminuării securității persoanelor precum: dezastrele natu-
rale, clima nefavorabilă, rebeliunile, revoltele și confl ictele violente – toate cu 
impact dezastruos pentru stabilitatea și bunăstarea comunităților și persoanelor. 

H. Van Ginkel – un om de știință olandez de referință din domeniul ge-
ografi ei sociale, fost rector al Universității din Utrecht și al United Nations 
University (Japonia), și cercetătorul E. Newman – profesor de securitate 
internațională la Universitatea din Leeds (Marea Britanie), au elaborat o abor-
dare a securității umane bazată pe necesitatea respectării demnității umane în 
primul rând [49, p. 62]. Cu toate acestea, amenințările la adresa securității 
umane, identifi cate de cei doi cercetători cum ar fi : teama, ignoranța, sărăcia, 
foamea, degradarea socială și educațională, nu relevă în totalitate întregul 
spectru de pericole și surse de insecuritate, necesitând a fi  completat cu peri-
colele de mediu sau politico-comunitare.
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E. Neuman, fi ind un alt autor de referință în studiul securității umane de 
la începutul sec. XXI, adoptă, într-un șir de lucrări de ale sale, o poziție con-
structivistă asupra termenului dat [50, p. 243]. Totodată, autorul constată că 
concepția securității umane nu este o elaborare sau o emanație a unei sin-
gure școli din sfera studiilor de securitate, ci reprezintă o teorie de consens, 
infl uențată de condițiile noi de viață ale omului, determinate de cele mai im-
portante amenințări și pericole globale, teorie în care s-au întrunit cele mai 
infl uente tradiții științifi ce din sfera studiilor de securitate [50, p. 242]. În altă 
ordine de idei, E. Neuman amintește despre ambiguitatea termenului de se-
curitate umană, condiționată de imposibilitatea conceptualizării exhaustive a 
realității postmoderne, a amplorii și consecințelor pericolelor și amenințărilor 
de securitate în acest context [51, p. 28]. Acest cercetător englez, prin lucrările 
sale, se implică în disputa academică pe tema defi nirii noțiunii de securitate 
umană, totuși pierzând oarecum din vizor scopul fi nal, în termeni practici, al 
promovării și dezvoltării concepției date, cum ar fi  edifi carea unui climat glo-
bal de bunăstare, respect pentru persoana umană, pentru nevoile și interesele 
sale, reducând disputa dată la o confruntare teoretică de idei, la o conceptuali-
zare abstractă în contextul teoriei relațiilor internaționale. 

J. Leaning, profesor în domeniul sănătății publice internaționale la Har-
vard, operează cu necesitatea persoanei umane de a dispune de sufi ciente re-
surse de ordin material și psihosocial în vederea asigurării unui nivel minim al 
securității sale ca individ [52, p. 6]. În așa fel, se presupune că acest minim al 
securității personale poate fi  asigurat doar în condițiile vieții în comunitate, iar 
epidemiile și maladiile, ca amenințări comunitare, devin la fel de grave pentru 
securitatea umană. 

Un alt important teoretician al fenomenului securității umane se manifes-
tă a fi  K. P. Bajpai, un om de știință indian din cadrul Centrului de studii 
internaționale al Universității „Jawaharlal Nehru” din New Delhi [53, p. 12]. 
Acesta se impune prin studiile legate de elaborarea și perfecționarea metodo-
logiei de măsurare a securității umane, propunând și o procedură standardizată 
de audit pentru statele și regiunile lumii [54, p. 2]. Abordarea sa referitor la 
securitatea umană se centrează pe două valori de bază: siguranța personală și 
libertate, iar amenințările de securitate țin în principal de violență și se împart în 
două categorii: violența directă (discriminare, dominare, aplicare a forței etc.) și 
indirectă (dezastre naturale, maladii, subdezvoltare, migrație etc.) [55, p. 198]. 
În acest context, se impune formarea unei rețele de organizații și instituții de 
combatere a acestor tipuri de amenințări: de la ONG-uri și asociații civice până 
la corporații internaționale cu implicarea resurselor logistice a statelor.  

Preocupările pentru elaborarea unor indicatori universali în domeniul 
securității umane au fost specifi ce și mediului academic canadian, în particular 
pentru asemenea cercetători ca S. Lonergan, K. Gustavson și B. Carter, care 
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au propus să parametreze insecuritatea umană, ca fi ind un concept mult mai 
concret [56, p. 3]. Prin urmare, insecuritatea umană a fost defi nită ca o stare 
determinată de lipsa pericolelor ecologice, economice sau sociale, iar edifi ca-
rea unor sisteme performante de prevenire a dezastrelor naturale e menită să 
reducă vulnerabilitatea ecologică a regiunilor problematice. Cu toate eforturile 
depuse, un indice exhaustiv al insecurității umane rămâne a fi  un subiect de 
dispute academice și azi.

O cercetătoare de referință în domeniul defi nirii ariei de cuprindere a 
concepției securității umane rămâne a fi  cercetătoarea norvegiană A. Hammer-
stad. În lucrările sale se evocă problematica extinderii concepției date către 
domeniile politicului, de mediu, economic și social ca condiții optime de viață 
a omului în libertate și cu respectarea demnității sale [57, p. 395]. Totoda-
tă, abordarea critică specifi că cercetătoarei A. Hammerstad trebuie fortifi cată 
prin cooptarea elementului coordonării eforturilor de asigurare și menținere 
a securității umane prin eforturi conjugate ale comunității internaționale cu 
comunitățile locale. În acest context, autoarea, în lucrările sale, pune un ac-
cent deosebit pe impactul asupra securității persoanei a unei astfel de instituții 
internaționale precum Înaltul Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați 
(UNHCR) și implicarea sa în cele mai fi erbinți confl icte din ultimele trei de-
cenii:  Irak (1991), Bosnia (1991-95), Zairul de est (1994-96), Kosovo (1998-
99), Afganistan (din 2001) și Irak (din 2003) [58, p. 24]. Astfel se impune o 
abordare cooperantă dintre acest fel de instituții internaționale cu comunitățile 
locale în benefi ciul securității cetățeanului.

Cercetătorii britanici D. T. Graham (Nottingham Trent University), 
N. K. Poku, N. Renwick și J. Glenn (Southampton University), la începutul 
sec. XXI, tratează securitatea umană în strânsă corelație cu procesul globali-
zării și în directă proporționalitate cu procesele demografi ce mondiale precum 
migrația [59, p. 104]. Ca un element defi nitoriu al abordării acestor autori, se 
face remarcată concepția de socializare, recunoaștere și acceptare socială a 
persoanei în mediul său social ca parte componentă a securității sale, ce vine să 
fortifi ce și să completeze conceptul de protecție, drepturi ale omului sau nevoi 
fundamentale ca elemente structurale intrinseci ale securității umane. 

Cercetătorii americani G. King și Ch. Murray vin să completeze conceptu-
al noțiunea de securitate umană prin inducerea necesității combaterii sărăciei 
generalizate printr-un set de măsuri ai bunăstării: creșterea veniturilor, fortifi -
carea sănătății, aprofundarea educației, amplifi carea democrației și libertăților 
politice [60, p. 596]. Este de remarcat faptul în viziunea acestor politologi, să-
răcia generalizată ca sursă a insecurității umane capătă noi valențe non-econo-
mice, fi ind extinsă către sfera spiritualității, vieții publice și politice. Însă ex-
tensiunea și progresul – elemente obligatorii ale securității umane în concepția 
lui G. King și Ch. Murray, pe lângă faptul că pot fi  parametrate și cuantifi cate 
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obiectiv și impersonal, sunt stări de fapt care se afl ă în directă dependență de 
percepția umană subiectivă și individuală, lucru ce merită neapărat luat în cal-
cul în contextul prognozelor evoluției nivelului de asigurare a securității. 

Un important reprezentant al cercurilor academice, care a susținut efor-
turile ONU în a elabora și promova teoria securității umane, a fost cercetăto-
rul canadian J. Nef, acesta reușind să conceptualizeze noțiunea dată în con-
textul dihotomiei dezvoltare - subdezvoltare [61, p. 37]. Însă viziunile sale 
au fost direcționate cu precădere asupra unor fenomene globale și regionale 
referitor la dezvoltare care venea să asigure securitatea umană, fără să acor-
de prea multă importanță nivelului personal al percepției stării de securitate 
de către individul uman vizat nemijlocit în cadrul concepției în cauză. Un alt 
reprezentant al Canadei, stat care a stat și continuă să stea în avangarda pro-
movării securității umane, dezvoltându-și propria abordare în acest sens, este
cercetătorul P. Heinbecker care a teoretizat conceptul securității umane, pu-
nând accentul pe aspectul individual și personal de protecție contra pericole-
lor de mediu, tehnologice sau economice paralel cu asigurarea securității de stat 
[62, p. 5]. În acest fel, dezvoltând opinia lui P. Heinbecker, se conturează ne-
cesitatea ajustării acestei viziuni în vederea determinării cooperării și întrepă-
trunderii securității de stat cu cea umană prin canalizarea eforturilor comune 
către amplifi carea securității sociumului. 

Un cercetător de referință în domeniul securității umane, care a contribuit 
decisiv la adoptarea și dezvoltarea politicii în acest domeniu de către Canada, 
este G. MacLean [63, p. 270]. În abordarea sa asupra securității umane, acest 
autor operează cu noțiunea de „violențe nestructurate” ca surse de amenințări, 
ce se referă la insufi ciența informației despre anumite pericole ipotetice, 
care ar permite o mai bună cunoaștere a cauzei, originii, naturii și efectelor 
amenințărilor posibile la adresa securității umane. În contextul dat, se impune 
necesitatea coordonării eforturilor întregii societăți, mai ales prin implicarea 
activă a comunității științifi ce, la depășirea pericolelor de securitate. 

La intersecția dintre milenii, C. Thomas, reprezentând comunitatea 
științifi că americană, în încercarea sa de a defi ni cât mai exact conceptul 
securității umane, trata acest subiect în acord nu doar cu variabila dezvoltă-
rii sociale, dar și în dependență de calitatea guvernării, subliniind necesitatea 
impunerii unui control guvernamental global în perspectiva de implementare 
sustenabilă a principiilor concepției dat [64, p. 51]. În viziunea sa, „securitatea 
umană nu este un joc cu sumă zero, ci, din contra, componentele sale sunt in-
terdependente” [64, p. 6.]. În acest fel, C. Thomas sublinia caracterul sistemic 
și sintetic al conceptului securității umane.   

Fără dubii, la începutul primului deceniu al sec. XXI, securitatea umană era 
tratată ca un subiect provenit și ancorat intrinsec în teoria și practica relațiilor 
internaționale, mai ales în mediul academic nord-american. În acest context, 
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se înscrie și culegerea colectivă apărută sub redacția canadienilor R. McCrae 
și D. Hubert [65, p. 30]. În lucrarea dată, securitatea umană e prezentată ca un 
subiect prioritar pentru diplomația mondială în condițiile necesității promo-
vării păcii mondiale, cu toate că această abordare globalistă reduce la minim 
importanța percepției securității în mod subiectiv, atât în conștientul colectiv, 
cât și la nivel de individ, tratând problematica securității umane exclusiv prin 
prisma bunăstării materiale și a lipsei pericolelor fi zice, ceea ce se apropie însă 
prea mult de abordarea neorealistă a securității. 

Tot în contextul analizei profunzimii schimbărilor paradigmatice în studiile 
de securitate se remarcă cercetătorul american Roland Paris de la Universitatea 
din Colorado [66, p. 53]. Preocupările sale la începutul deceniului întâi al sec. 
XXI sunt axate pe defi nirea unui obiect specifi c de interes al securității umane 
în comparație cu alte tipuri de securitate: națională, internațională, interstatală 
etc., dar diminuând întrucâtva importanța naturii și specifi cului pericolelor, 
riscurilor și amenințărilor în procesul de stabilire exactă a ariilor de extensiune 
a acestor tipuri de securitate. 

O altă personalitate proeminentă de referință implicată în disputa acade-
mică europeană care a promovat concepția securității umane este M. Kaldor, 
profesor la London School of Economics and Political Science. Cercetătoarea 
continuă să facă parte din grupul de lucru al UE asupra problematicii securității 
umane care a elaborat Raportul Barcelona referitor la capacitățile de securitate 
ale Europei, publicat în septembrie 2004 sub egida UE, intitulat „Doctrina de 
securitate umană a Europei”, Raportul de la Madrid din noiembrie 2007 și 
Raportul „Helsinki Plus: Towards a Human Security Architecture for Europe”, 
publicat în mai 2010, fi ind prima elaborare de acest gen a grupului mixt de 
lucru dintre UE și Federația Rusă în domeniul securității umane.

Una dintre operele sale de referință, care ilustrează concepția sa referitor la 
securitatea umană, este lucrarea „New and Old Wars: Organized Violence in a 
Global Era”, publicată în trei ediții, începând din 1999. M. Kaldor subliniază 
necesitatea identifi cării unor noi forme de intervenție umanitară în condițiile 
atacurilor NATO în Balcani de la sfârșitul sec. XX. La fel, pledează pentru 
prevenirea substituirii metodelor „războiului rece” cu noi metode violente de 
promovare a politicilor de stat. Însă subiectul ce o preocupă în mod constant 
este insecuritatea persoanei și a comunităților, noile forme de confl icte în epo-
ca globalizării în care se utilizează tactici de teroare și destabilizare socială, 
cărora se pot contrapune numai norme cosmopolite și transnaționale de edifi -
care a păcii [67, p. 141]. Cu toate acestea, abordarea autoarei se îndepărtează 
de concepția în sens larg a securității umane adoptată de ONU.

M. Kaldor este unul dintre cei mai activi oameni de știință europeni care 
a stat la baza elaborării conceptelor și abordărilor UE cu privire la securita-
tea umană, reieșind din situația și prioritățile de securitate din Europa, coagu-
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lând în jurul său cercurile academice cele mai avizate din regiune [68, p. 82]. 
Astfel, au fost identifi cate cele mai importante principii instrumentale care 
ar permite o abordare efi cientă a problemelor de securitate în Europa, printre 
care: confl ictele înghețate din est, corupția, lipsa statului de drept la hotarele 
UE etc. [69, p. 276]. La fel, M. Kaldor deconstruiește și analizează cele mai 
importante pericole cu care se confruntă Europa în prezent și poate să se con-
frunte pe viitor și anume: migrația din regiunile cu noi confl icte militare, frica 
de violență, riscuri globale, sărăcie, dezastre naturale, boli sau amenințarea 
teroristă [70, p. 25]. În majoritatea analizelor sale, este prezentă o doză de ide-
alizare a relațiilor interstatale din Europa, inclusiv cu Federația Rusă, credința 
că rațiunea va domina ambițiile politice și cu eforturi comune, în Europa se va 
instaura pacea și vor fi  lichidate toate sursele potențiale de confl ict și violență 
armată, iar UE va deveni un factor de stabilizare globală în lume. Însă evenimen-
tele din Ucraina din perioada 2014-2016 au contrazis acest optimism exagerat. 

Din perspectiva realistă a unei lumi haotice și în dezordine continuă este 
tratată problematica securității umane în opera unor asemenea cercetători pre-
cum F. O. Hampson, J. Daudelin, J. B. Hay, H. Reid și T. Marting [71, p. 201]. 
Această perspectivă critică asupra viabilității concepției securității umane 
debordează de scepticism argumentat, dar nefi ind în deplină concordanță cu 
motivele principale care au stat la baza elaborării concepției date, și anume –
necesitatea raționalizării și canalizării eforturilor de asigurare a securității 
către bunăstarea multilaterală a individului prin identifi carea tuturor pericole-
lor, riscurilor și amenințărilor posibile. 

O altă lucrare de referință cu un impact major asupra defi nirii securității 
umane aparține cercetătorilor N. Thomas din Australia și lui W. T. Tow din 
Hong Kong, în care se consideră că securitatea umană se bazează pe doi piloni 
principali: pe intervenție umanitară și pe suveranitatea societății și a statului 
[72, p. 179]. Cu toate că această abordare, ce aparține lui N. Thomas și W. T. Tow, 
încearcă să îmbine dimensiunea internațională cu cea națională pentru a dezvolta 
conceptul de securitate umană, pare totuși a fi  unilaterală din moment ce nu ia 
în calcul posibilitatea de fortifi care a securității persoanelor din societățile cu o 
securitate afectată și deteriorată, inclusiv prin propriile eforturi, cunoștințele și 
metodele ce trebuie susținute din afara comunității, nu doar prin intervenții uma-
nitare cu un efect imediat, dar nesustenabil pe termen mediu și lung.   

O importantă teoreticiană a conceptului de securitate umană este cercetă-
toarea elvețiană în domeniul dreptului J.N. Voïnov Kohler, care a valorifi cat 
în sens academic noțiunea de securitate a individului în contextul procesu-
lui contemporan al globalizării [73, p. 16]. Elementul ecologic al concepției 
securității umane, în versiunea acestui autor, devine un element-cheie în ve-
derea conceptualizării exhaustive a noțiunii, cu toate că concepția securității 
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umane nu admite elemente mai mult sau mai puțin evidențiate, fi ind un produs 
al gândirii științifi ce sistemice, în care componentele noțiunii sunt interdepen-
dente și se intercompletează.  

Probleme de defi nire a securității umane aduce în discuție și cercetătorul 
M. Weissberg, prin a sublinia implicațiile sale pentru relațiile internaționale, 
minimizând componenta politică și comunitară a bunăstării persoanei umane
[74, p. 4]. Asupra relației speciale dintre securitatea umană și cea de stat 
s-a oprit mai detaliat cercetătorul Fr. Fouinat care a reiterat, la acea etapă a 
evoluției conceptului, rolul Summit-ului Mileniului din 2003 pentru confi gu-
rarea agendei de promovare a securității umane, mai ales în statele subdezvol-
tate [75, p. 24]. Timpul și evenimentele însă au arătat că există mari impedi-
mente în operaționalizarea conceptului de securitate umană ca un fundament 
sufi cient pentru edifi carea justiției și coeziunii sociale, după cum presupunea
Fr. Fouinat, pe motiv că în diverse perioade istorice pot apărea alte priorități 
conexe domeniului securității naționale care să deturneze, în mare măsură, 
efortul comunității internaționale de la a implementa un plan bine întocmit de 
edifi care a unei coeziuni în societate. Un astfel de factor, în deceniul doi al sec. 
XXI a devenit migrația refugiaților, care a indus subiecte noi și importante în 
agenda mondială de promovare a securității umane. 

Dacă majoritatea cercetătorilor din domeniu se concentrau pe studiul pro-
blematicii separării securității umane de dimensiunea militară a securității în 
sens larg, asemenea cercetători ca D. Henk și R. Ferreira au subliniat aportul 
concepției securității umane la reglementarea militară și civilă a confl ictelor, 
analizând cazul Africii de Sud, unde s-a reușit în perioada 1994-2005 o imple-
mentare practică a principiilor securității umane în reformarea forțelor armate 
și în cursul intervențiilor militare [76, p. 9]. La fel, D. Henk cercetează securi-
tatea umană în plan critic și comparativ, ajungând la concluzia că acest concept 
are un potențial mai mare decât alte modele concurente ale securității, precum 
și multe impedimente practice de implementare [77, p. 97]. În analizele lor, 
acești autori sunt exagerat de sceptici în ceea ce privește viitorul concepției dis-
cutate, presupunând o fuziune a teoriei securității umane cu altele tradiționale, 
bazate pe componenta militară, ceea ce constituie o deconstrucție a concepției 
securității umane și o reducere potențială a ariei sale de aplicare. 

Un studiu valoros al evoluției domeniului securității umane este întreprins 
de cercetătorul canadian D. R. Black din cadrul Universității Dalhousie, după 
un deceniu de lansare ofi cială a conceptului în circuitul academic și politic 
internațional [78, p. 48]. Pe lângă o analiză profundă a impactului concepției 
securității umane pe parcursul perioadei vizate, autorul indica asupra necesității 
unifi cării abordărilor academice și politice în domeniu, a depășirii impedimen-
telor în dialogul dintre cele două comunități pe marginea subiectului securității 
persoanei umane. În acest sens se propune noțiunea de „multilateralism de 
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tip nou” ca o nouă perspectivă generalizatoare asupra securității individului 
ce coalizează abordarea etatistă cu cele ale societății civile și ale instituțiilor 
internaționale din domeniu.

În primul deceniu al sec. XXI, în multiple lucrări de specialitate apar vizi-
uni noi și interdisciplinare asupra securității umane într-o conexiune interde-
pendentă cu teoria moralei. În acest context este relevantă aducerea în discuție 
a unor opere de referință din domeniul conceptualizării securității umane din-
tr-o perspectivă polidisciplinară, cum este cea a unor autori originali din do-
meniul științelor politice și al studiilor de securitate, precum T. Shahrbanou și 
A. Chenoy pe tema implicațiilor multiple ale conceptului de securitate umană, 
editată în 2007. Prima dintre acești autori este o cercetătoare afgană, director 
al Centrului de Pace și Securitate Umană a Institutului de Științe Politice (Sci-
ences Po) din Paris, făcând parte din grupul de lucru al Programului Națiunilor 
Unite pentru Dezvoltare (PNUD) pe problematica securității umane, a contri-
buit substanțial în cadrul procesului de pregătire a rapoartelor de Dezvoltare 
Umană ale ONU, pe când A. M. Chenoy este o cercetătoare perspicace a feno-
menului securității umane și profesor de științe politice și relații internaționale 
a Universității „Jawaharlal Nehru” din New Delhi, India. În viziunea acestor 
autori, conceptul de securitate umană se consideră că pune un accent deosebit 
pe valori și pe o abordare normativă a domeniului securității, spre deosebire 
de alte modele dominante în studiile de securitate, precum cel realist, ce ope-
rează preponderent cu fapte și analize retrospective și mai puțin cu teorii și 
norme abstracte cu caracter prospectiv. Se propune ideea precum că concepția 
securității umane se dorește a fi  un set de standarde morale din domeniul eticii 
aplicate, care stabilește exact limitele etice ale comportamentului în relațiile 
internaționale. De asemenea, conceptul securității umane indică asupra unor 
fi nalități ultime bine defi nite, ale eforturilor de asigurare a securității ce se 
reduc, în mare parte, la edifi carea bunăstării fi inței umane. Dacă din perspectivă 
realistă, motivația morală în procesul de asigurare a securității se consideră a 
fi  rațiunea de stat: „raison d’etat”, atunci în cadrul concepției securității uma-
ne imperativul moral devine rațiunea de a exista - „raison d’etre” [79, p. 20]. 
Aceste teoretizări ale corelației dintre securitatea umană și morală, fără du-
bii, sunt foarte valoroase în vederea dezvoltării conceptuale a termenului. Cu 
toate acestea, se pierde din vedere procesul de evoluție a eticii ca domeniu de 
cercetare a normelor morale, dar și ca set de valori prospective adânc înrădă-
cinate în mentalitatea socială și individuală. Reieșind din aceasta, corelația 
dintre concepția securității umane și abordarea bioetică drept o etapă superi-
oară a dezvoltării teoriei moralei în condițiile crizei globale ar fi  capabilă nu 
doar să diferențieze pe etape evoluția studiilor de securitate în dependență de 
încărcătura morală a abordărilor, dar și să direcționeze în mod util și benefi c 
evoluția concepțiilor cu privire la securitate către soluționarea imperativelor 
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civilizaționale care stau actualmente în fața omenirii, precum dezvoltarea du-
rabilă și depășirea sustenabilă a crizei globale. 

T. Owen și P. H. Liotta reprezintă, la fel, cercetători de importanță în contex-
tul dezvoltării conceptuale a securității umane. În opinia acestora, securitatea 
umană încă urmează a fi  completată cu conținut, din simplul motiv că aborda-
rea dată nu este sufi cient de bine și uniform înțeleasă, atât de cercetători, cât și 
de politicieni sau militari. Ei realizează o abordare teoretică de defi nire și dez-
voltare a conceptelor de bază cum ar fi  riscurile, amenințările și vulnerabilitățile 
în domeniul securității umane. Analizează impactul Doctrinei securitate umană 
pentru Europa, emisă de UE în 2004, considerând ca va fi  foarte difi cilă aplica-
rea recomandărilor Raportului Barcelona referitor la capacitățile de securitate 
ale Europei pe motivul că doctrina dată se autolimitează în a înțelege securitatea 
umană în sens îngust ca soluționare și stopare a violențelor [80, p. 47]. Din 
altă perspectivă, încercările de implementare a concepției securității umane 
trebuie susținute și stimulate, fi ind un motiv suplimentar de dialog între comu-
nitatea științifi că și clasa politică spre binele comun. 

Cercetătorii N. MacFarlane și Foon Khong Yuen au analizat critic întrea-
ga istorie a elaborării concepției securității umane pe fi liera ONU, ajungând 
la concluzia că sunt mari șanse ca această concepție să nu-și poată realiza în 
totalitate potențialul transformator al mentalităților și realității, pe motivul în-
rădăcinării tradițiilor milenare a metodelor violente și militare de promovare 
și abordare a securității în societățile tradiționale în pofi da procesului de glo-
balizare [81, p. 71]. 

O altă perspectivă asupra securității umane a fost propusă de cercetătoarea 
B. von Tigerstrom, care vine să afi rme că promovarea acestei concepții nu va 
putea avea efecte pe termen lung la nivelul persoanei umane fără fortifi carea 
cadrului normativ internațional [82, p. 20]. Fără dubii că un astfel de mesaj e 
cazul să aibă un ecou adecvat în organizațiile internaționale, dintre care cea mai 
infl uentă este ONU, al cărei Consiliu de Securitate necesită de a fi  învestit cu noi 
atribuții și responsabilități, conform concepției de asigurare a securității umane. 
În același context, vine să confi rme și M. S. Weinert că, în plan internațional, 
securitatea este conceptualizată ca lipsă a atentatelor la suveranitatea statelor și 
mai apoi ca asigurare a necesităților persoanei [83, p. 155]. Cu alte cuvinte, fi -
ind larg folosită concepția realistă asupra securității în plan internațional, fi ind 
necesară o coagulare a comunității internaționale, o amplifi care a încrederii 
reciproce dintre comunitățile locale, bazate pe o raționalizare a proceselor de 
securizare, pentru o mai sustenabilă promovare și implementare a concepției 
securității umane. Aspectele etice ale securității umane în epoca globalizării 
reprezintă o preocupare a cercetătorului P. J. Burgess [84, p. 52]. Se consi-
deră că, odată cu amplifi carea procesului de globalizare, concepția securității 
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umane generează tot mai multe provocări etice inedite. Totuși criza globală 
multidimensională dictează și confi gurează agenda de securitate, iar aspectele 
morale contradictorii fac parte din totalul efectelor, dar și al cauzelor crizei 
globale. Procesul globalizării și impactul său benefi c asupra conceptualizării 
comune a securității din perspectiva valorilor civilizaționale similare este 
subiectul abordat de cercetătorii P. Battersby și J.M. Siracusa [85, p. 61]. Însă 
globalizarea nu are numai efecte benefi ce și benefi cii nete, inclusiv în raport 
cu promovarea securității umane, aducând un anumit prejudiciu felului social 
unic de existență și spiritualitate al comunităților mici, care se simt amenințate 
de globalizare, care, la rândul său, se poate transforma într-un pericol pentru 
securitatea umană. D. Roberts intervine în disputa academică cu referință la se-
curitatea umană prin sublinierea aspectelor biopolitice în contextul necesității 
edifi cării unui guvern internațional global pe seamă căruia poate fi  pusă sar-
cina promovării normative a securității umane [86, p. 87]. Aceasta reprezintă 
o abordare ingenioasă din perspectiva accentuării factorului biologic ca fi ind 
unul fundamental în procesul de conceptualizare a securității umane, la fel 
și factorul etic fi ind unul fi resc naturii umane, fără de care nu poate fi  con-
cepută apropierea constructivă, neconfl ictuală și nonviolentă dintre culturi 
și civilizații în epoca globalizării. O cercetătoare canadiană de origine ro-
mână, C. Bădescu, își aduce contribuția la dezvoltarea concepției cu pri-
vire la securitatea umană prin sublinierea necesității dezvoltării noțiunilor 
de intervenție umanitară în virtutea responsabilității de a proteja statele cu 
potențial economic superior [87, p. 27]. Scopul intervențiilor umanitare ale 
statelor și organizațiilor internaționale se referă strict la restabilirea nivelului 
acceptabil de securitate a persoanei și de protecție a drepturilor sale funda-
mentale. Cu toate implicațiile pozitive posibile pentru asigurarea securității 
umane, o astfel de abordare a relațiilor internaționale generează o dilemă încă 
nesoluționată în contextul dreptului statelor la suveranitate pe teritoriul său 
național, iar expertiza și constatarea degradării și încălcării securității umane 
rămân în zona percepțiilor arbitrare și un subiect ușor de manipulat în interesul 
unor factori geopolitici.  

Ca rezultat, putem conchide referitor la conceptul securității umane că a 
fost promovat încă de la primele încercări de teoretizare, ca o viziune nouă, 
mai largă, asupra securității în comparație cu cea dominantă în perioada „răz-
boiului rece”, concept ce pune accentul pe individul uman, plasat în centrul 
tuturor eforturilor de asigurare a securității. 
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1.2. Aspecte interdisciplinare în studiul bioeticii 
ca fundament teoretico-practic în asigurarea securității umane

Sfera politicului, a dirijării şi coordonării dezvoltării sociumului, a guver-
nării societale, este unul dintre primele domenii ale acţiunii umane colecti-
ve, alături de sfera economică şi de cea a inovării şi modernizării bazate pe 
fundamentele şi pilonii ştiinţei, care a fost profund infl uenţată de imperativul 
supravieţuirii civilizaţiei umane contemporane pericolelor generate de criza 
globală, şi, în consecinţă, începe să fi e supusă unor procese de reconsiderare şi 
regândire a bazelor şi principiilor sale constitutive, referitoare la organizarea 
şi funcţionarea relaţiilor şi instituţiilor sociopolitice, a rolului şi importanţei 
acestora pentru colectivităţile umane, în contextul auto-organizării acestora 
la nivelul individului uman, ca grup sau omenire în genere, dar şi în vederea 
mobilizării generale a întregului lor potenţial în perspectiva soluţionării pro-
blemelor stringente care pun în pericol securitatea globală a omenirii şi chiar 
ameninţă existenţa de mai departe a acesteia pe Terra.

Domeniile tradiţionale de preocupare a societății contemporane, fără ex-
cepţii, au fost și vor fi  supuse unor mari schimbări şi reconsiderări în vederea 
racordării modului de viață a omului la obiectivul suprem de depăşire sustena-
bilă a crizei globale, scop care tot mai mult marchează adânc mentalitatea soci-
ală, dar și aspectele practice ale vieții contemporane, sistemul social de valori, 
dar şi structura preocupărilor şi activităţilor societății, toate fi ind subordonate 
din ce în ce mai evident dorinţei colective de a supravieţui pericolelor globale 
cu cât mai multă demnitate şi cu cât mai puţine daune. Aceste deziderate sunt 
tot mai clar articulate şi exprimate de întreaga societate, de către elitele politice, 
în cadrul organismelor mondiale şi internaţionale, la întrunirile interstatale etc. 

În consecință, concepția dominantă tradiționalistă ce trata în mod re-
strâns securitatea ca un domeniu al siguranței și bunăstării statelor pe arena 
internațională în concurență cu alte state, securitatea ca stare ce nu poate fi  
obținută fără ajutorul forțelor militare, fi ind garantată de acestea, a fost modifi -
cată din temelie prin nevoia societății contemporane a riscului de a lua în con-
siderare factorul uman, dar nu de rând cu alți numeroși factori ce infl uențează 
în fi nal starea de securitate pe mapamond, ci ca element fundamental al pro-
cesului de securizare. Evoluția conceptului de securitate a avut loc în mod 
gradual și treptat, concomitent cu apariția noilor provocări de securitate care 
au generat noi necesității de conceptualizare teoretică și de găsire a soluțiilor 
optime pentru aceste provocări. Astfel, de la lansarea termenului de securitate 
umană, la sfârșitul sec. XX și începutul sec. XXI, concepția dată a devenit cu 
atât mai relevantă cu cât s-au intensifi cat confl ictele civile în diferite zone de 
pe mapamond, populația civilă devenind categoria socială cea mai vulnerabilă 
și afectată de consecințele acestor fenomene violente. Conceptul devine tot 
mai util din perspectiva aplicabilității sale practice, în situațiile post-confl ict 
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de restabilire a condițiilor esențiale și minime pentru o viață normală a populației 
civile. În acest context, drepturile internaționale ale omului, dreptul umanitar, 
conceptul protecției internaționale a refugiaților devin surse teoretice, metodolo-
gice, dar și fundamente normative pentru concepția securității umane. 

La sfârşitul sec. XX se discuta în cercurile largi printre oamenii de știință 
de diverse specialităţi, printre cercetători din cadrul ştiinţelor sociale, din do-
meniul ştiinţelor economice, dar mai cu seamă din sfera științelor politice, 
despre infl uenţele determinante complexe care tindeau să domine în viitorul 
apropiat viaţa sociopolitică precum: digitalizarea şi computerizarea ca trenduri 
şi extensiuni naturale ale globalizării, inclusiv în procesul exercitării puterii 
politice, în domeniul presiunilor sociopolitice sau a proceselor electorale, aşa 
încât după trecerea perioadei menţionate acele presupuneri şi estimări au deve-
nit certitudini care lasă un impact adânc, mai cu seamă în cultura şi conştiinţa 
sociopolitică, atât la nivel mondial, cât şi la micro-nivel politic referindu-se 
nemijlocit la individul uman şi anturajul său imediat. La începutul sec. XXI 
însă, atenţia cercurilor ştiinţifi ce, a oamenilor politici şi a tehnocraţilor din 
diverse domenii ale economiei este captată, în mod deosebit, de subiectul pri-
orităţilor şi potenţialului sociopolitic al comunităţilor umane de a face faţă la 
provocarea crizei globale multidimensionale care tot mai mult se adânceşte 
şi se diversifi că structural și funcțional, fi ind înainte de toate cauzată în mod 
pregnant de involuţia și regresul moralei sociale şi a degradării standardelor eti-
co-valorice a omului contemporan [1, p. 6]. În mod natural şi logic, au fost de-
duse şi edifi cate un şir de noi concepţii cu privire la salvgardarea și securizarea 
persoanei, dar și a omenirii în întregime, prin depăşirea impasului în care se afl ă 
civilizaţia umană la etapa contemporană de evoluţie, printre care concepţia bioe-
tică, divizată în mai multe direcţii şi abordări, în dependenţă de factorii securitar, 
civilizaţional şi politic, s-a evidenţiat de la bun început ca o disciplină cu un real 
potenţial praxiologic, dar şi ca un mecanism instituţional aplicativ cu un impact 
social semnifi cativ, confi rmat de istoria sa de mai bine de 40 de ani. 

Domeniul bioeticii, fondat de Van Rensselaer Potter la sfârşitul deceniului 
al şaptelea al sec. XX, tot mai mult se impune în mediul public, în sfera dreptu-
lui, precum şi în spaţiul politic ca un element generator de schimbări profunde 
în condiţiile crizei globale, la nivelul mentalităţii sociale şi individuale, de 
modernizare a instituţiilor politice şi a reconfi gurării funcţional-sistemice a 
întregului domeniu responsabil pentru dirijarea socială, cel al politicului şi gu-
vernării [2, p. 14]. Bioetica, drept etică a viului, vizează îndeaproape asemenea 
subiecte precum depăşirea crizei globale care poate deveni posibilă nu doar 
prin implicarea componentei spiritual-morale, dar şi prin atragerea în procesul 
de combatere a numeroaselor laturi ale crizei globale pluridimensionale a unui 
şir de forţe sociale şi profesionale, precum şi numeroase mecanisme sociopo-
litice şi tehnologice [3, p. 46]. 
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Extinderea domeniului bioeticii în spaţiul politicului și a studiilor de secu-
ritate generează o interdependenţă directă a activității de dirijare și conducere 
socială cu sfera de cercetare referitor la colaborarea, corespunderea şi dilemele 
care se manifestă dintre teoria și practica moralei, pe de o parte, şi cele ale 
politicului și a domeniului de securitate, pe de alta. Corelația dintre etică şi 
politică, precum și dintre morală și securitate, se modifi că radical în contextul 
necesității elaborării, adoptării și implementării strategiei mondiale de asigu-
rare a securităţii omenirii şi a dezvoltării durabile în condiţiile imperativului 
depășirii crizei globale. 

Dintr-o perspectivă foarte largă, raportul şi interferenţa, pe de o parte, din-
tre teoria moralei şi a studiilor de securitate, iar, pe de altă parte, dintre planul 
şi domeniul practic specifi c moralei tradiţionale, condiţionat de interese eco-
nomice, sociale, spirituale etc., atât la nivel individual, cât şi la nivelul întregu-
lui socium, cu sfera acţiunii politice, înţeleasă în mod continuu, ca extensiune 
şi mecanism de promovare a economicului bazat pe principiul acumulării de 
resurse şi capital, au condiţionat în mare parte reconceptualizarea şi regândirea 
acestei relaţii dintre etică şi politică în cadrul paradigmei bioetice şi a dezvol-
tării durabile şi noosferice. În mare măsură, cristalizarea şi edifi carea teoriei, 
iar mai apoi a practicii bioetice, sunt condiţionate de discrepanţele şi dilemele 
care s-au agravat în contextul raportului tradiţional dintre politică şi morală, 
iar mai apoi a fost extins la corelația dintre morală și securitate. Anume incapa-
citatea funcţională a moralei bazată pe principii depăşite de a face faţă sarcini-
lor sale fundamentale de reglementare a relaţiilor interumane, de constrângere 
morală, prescripţie normativă cu referinţă la comportamentul colectiv, dar şi 
la cel individual, în condiţiile transformării structurale a fenomenului politi-
cului în studii de pace și securitate în era globalizării, a amplifi cării diverselor 
fl uxuri socioeconomice, a şi condiţionat necesitatea trecerii la un alt nivel al 
conştiinţei morale, la tipul de mentalitate bioetic. 

Corelaţia dintre etică şi securitate poate avea cel puţin două niveluri: unul 
teoretic şi altul practic. La nivel teoretic, contactul dintre etică drept disciplină 
de studiu şi domeniu de cercetare, pe de o parte, şi securitate ca un concept 
teoretic, pe de altă parte, oferă teoriei bioetice un vast teren de manevre me-
todologice şi conceptuale, realizându-se transferul valorilor morale către sfera 
viului în corelaţie cu aspectele politico-decizionale cu impact practic în dome-
niul asigurării securității omului. 

În plan teoretic, contactul dintre teoria moralei şi studiile de securitate 
devine o resursă importantă pentru dezvoltarea şi ramifi carea domeniului de 
cercetare a bioeticii care stabileşte cu numeroase teorii politologice precum 
cea referitoare la asigurarea securității în relațiile internaționale sau la lupta 
politică şi exercitarea puterii sociopolitice în condiții de securitate cu scopul 
asigurării dezvoltării durabile a societății, referitoare la instituţiile sociopo-
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litice precum partidele sau grupurile de presiune ca instituții ce pot asigura 
participarea persoanei umane la afacerile publice în condițiile unei democrații 
funcționale, referitoare la fenomenul societăţii civile în contextul democrati-
zării și dezvoltării sustenabile, vizând problematica culturii politice etc., profi -
tând de obiectul său specifi c de investigaţie, fi ind mult mai vast decât obiectul 
de studiu specifi c eticii generale, incluzând nu doar relaţiile dintre indivizi, 
dintre colectivitate, grup şi individ, dar şi relaţia morală dintre om sau societate, 
pe de o parte, şi vietate, natură, biosferă, mediu ambiant – pe de altă parte. 

În plan practic, corelaţia dintre domeniul eticii şi normelor morale cu sfe-
ra acţiunii politice și sociale cu scopul asigurării securității personale dat și 
sociale se transpune, în mod fi resc, în plan juridico-normativ, astfel manifes-
tându-se un fenomen mult discutat de către jurişti: apariţia normelor de drept 
cu putere juridică de recomandare (soft law) şi norme de drept imperative şi 
obligatorii (hard law). Mai cu seamă, acest fenomen se manifestă în dreptul 
internaţional, unde normele legale recomandate includ diverse convenţii, tra-
tate multilaterale, ghiduri, directive etc., iar normele juridice obligatorii sunt 
cele care prevăd şi mecanisme de sancţionare directă în caz de abatere sau de 
nerespectare la nivel de persoană sau stat ca subiecţi de drept. În acest aspect 
practic, bioetica a avansat substanţial, adoptându-se în ultimele două-trei de-
cenii o bază impunătoare sub egida a numeroase organisme internaţionale spe-
cializate atât regionale, cât şi mondiale, incluzând un şir de convenţii şi acte 
juridice internaţionale foarte vaste şi generalizatoare, referitoare la diverse as-
pecte bioetice, cum ar fi  domeniul expertizei etice ale cercetărilor biomedicale 
pe subiecţi umani sau animale (Convenţia pentru protecţia drepturilor omului 
şi a demnităţii fi inţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei: convenţia 
privind drepturile omului şi medicina, încheiată la Oviedo, în 4.IV.1997), do-
meniul controlului etic al acordării asistenţei medicale cu referinţă la ghidurile 
specializate de bună practică medicală adoptate de Asociaţiile profesionale de 
medici, dintre cele mai cunoscute este Ghidul Internaţional de Etică în dome-
niul Cercetării Biomedicale implicând Subiecţi Umani (International Ethical 
Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects), adoptat de 
către Consiliul Internaţional al Organizaţiilor în domeniul Ştiinţelor medicale 
(Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) în co-
laborare cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii (WHO) din cadrul ONU.

În domeniul controlului internaţional al clonării omului, care de asemenea 
constituie un subiect bioetic de o rezonanţă socială, securitară şi general-po-
litică pe plan mondial, au fost întreprinse măsuri juridice de prevenire şi pro-
hibiţie precum Protocolul Adiţional la Convenţia privind drepturile omului şi 
biomedicina (Convenţia de la Oviedo) vizând testele genetice în scopuri medi-
cale, adoptat la Strasbourg, la 27 noiembrie 2008 sau Declaraţia ONU privind 
clonarea omului adoptată la 8 martie 2005. Referitor la domeniul de combatere 
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a trafi cului de fi inţe umane şi a organelor, ţesuturilor umane pentru transplant 
sau în scopuri terapeutice de asemenea s-au adoptat un şir de acte normative 
internaţionale precum: Convenţia Consiliului Europei din 3 mai 2005 privind 
lupta împotriva trafi cului de fi inţe umane, Convenţia Naţiunilor Unite din
15 noiembrie 2000 împotriva criminalităţii transnaționale organizate, Decizia-
cadru a Consiliului Europei 2002/629/JAI din 19 iulie 2002 privind combate-
rea trafi cului de persoane. Pe lângă acestea, mai pot fi  aduse ca exemple o vastă 
gamă de acte normative internaţionale conţinând reglementări internaţionale 
comune referitoare la aplicarea diverselor tehnologii biomedicale precum cele 
genetice, reproductive, reglementarea fenomenului mamei-surogat, a avortu-
rilor, eutanasiei, producerii şi comercializării armelor biologice, reglementării 
şi adoptării unei strategii comune cu privire la planifi carea familiei în con-
textul creşterii galopante a numărului populaţiei pe Terra, privind fenomenul 
homosexualităţii şi transsexualității în contextul concepţiei adoptate de către 
comunitatea internaţională cu privire la respectarea drepturilor omului și a 
securității umane etc.

Pe parcursul existenţei sale de mai bine de 40 de ani, bioetica s-a implicat 
activ în redimensionarea relaţiei tradiţionale dintre etică şi politic, iar, mai 
nou, a relației dintre etică și securitate, atât în plan teoretic, la nivelul unor 
studii şi cercetări de o valoare teoretică şi metodologică semnifi cativă, cât şi în 
plan practic prin instituirea unui cadru normativ şi instituţional propice pentru 
promovarea valorilor şi principiilor morale binecunoscute în mediul politic, 
așa încât, cu fi ecare dintre elementele acestor relaţii precum etică, securitatea 
şi politică, pe larg expuse în literatura de specialitate începând din antichitatea 
îndepărtată, bioetica edifi că un parteneriat special care deviază semnifi cativ de 
la aspectele şi caracteristicile determinate din punct de vedere teoretic expuse 
pentru etica tradiţională, în cazul aplicării în practică a diverselor forme de 
manifestare a fenomenului bioetic. 

Astfel că în cadrul relaţiei dintre etică şi bioetică se stabileşte o cores-
pundere ierarhică, dar şi o întrepătrundere a obiectului de studiu şi a ariei de 
interes aplicativ. În acest context e de remarcat paradoxul potrivit căruia, din 
punctul de vedere al vastităţii şi mobilităţii obiectului de studiu de a face faţă 
la cele mai actuale provocări ale contemporaneităţii, cel al bioeticii pe departe 
este cu mult mai general şi înglobează inclusiv obiectul de studiu al eticii gene-
rale, care se reduce exclusiv la reglementarea etică a relaţiilor dintre indivizi, 
dintre persoane individuale şi  grupul social în comparaţie cu obiectul de stu-
diu al bioeticii care se referă, pe lângă reglementarea etică a relaţiilor sociale, 
la normativizarea morală a raportului dintre societate şi biosferă, la instituirea 
unor norme morale cu privire la vietate, la viaţă, corporalitate, precum şi la alte 
procese biologice şi medicale.

În cadrul corelaţiei conceptelor de politică și securitate, pe de o parte, 
cu bioetica, pe de altă parte, se constată un raport de parteneriat strâns din
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perspectiva necesităţii stabilirii unor principii coodonatoare în vederea elabo-
rării unor strategii şi politici de depăşire a crizei globale și de asigurare atât a 
stabilității și securității globale (a biosferei), cât și a persoanei umane. Dacă 
teoria tradiţională a moralei vizează exclusiv procesele comportamentale şi 
cele spiritual-psihice cu tangenţă referitor la planul social de manifestare a 
indivizilor umani, fără a avea în vedere în mod expres sfera politicului, atunci 
teoria bioetică, încă de la primele sale încercări de afi rmare în comunitatea aca-
demică, în primul rând prin operele fondatorului acesteia - V.R. Potter, a vizat, 
în mod prioritar, planul politic şi guvernarea în mod direct, dar mai cu seamă 
necesitatea edifi cării unui sistem funcțional de securitate în centrul căruia s-ar 
afl a individul uman, în perspectiva realizării obiectivelor sale de organizare a 
societăţii în vederea depăşirii crizei globale multidimensionale. Or, în afara 
suportului politicului și a domeniului securității umane acordat bioeticii ca set 
de cunoştinţe despre posibilităţile de evitare a unui colaps global în condițiile 
asigurării bunăstării persoanei umane, dar şi ca totalitate de instituţii şi meca-
nisme, în majoritatea lor provenind din cadrul societăţii civile, aceste obiective 
nu pot fi  decât identifi cate, trasate şi propuse societăţii şi guvernanţilor spre 
acceptare, nu şi implementate, interiorizate cu succes de întreaga societate. 

Între bioetică şi planul politic și securitar se creează o relaţie specială, ce 
foloseşte toate succesele la care s-a ajuns timp de milenii de rodare și apropiere 
dintre planul moralităţii şi eticii cu cel al acţiunii şi deciziei politice în scop 
de asigurare a securității. Procesul de întrepătrundere dintre bioetică şi sfera 
securității se amplifi că cu cât creşte pericolul crizei globale concomitent cu inte-
resul opiniei publice şi a comunităţii academice pentru bioetică drept unul dintre 
puţinele domenii de cercetare care a elaborat şi propus spre aplicare soluţii viabi-
le pentru depăşirea crizei. Dar, totodată, această întrepătrundere dintre bioetică şi 
securitate înseamnă şi o creştere a infl uenţei reciproce dintre acele două domenii, 
fenomen care în cazul bioeticii poate fi  destul de grav, în contextul specializării 
instituţiilor politice și de securitate în a exercita presiuni şi de a-şi supune alte 
sfere. Or, deja se poate spune că bioeticienii, care au fost atraşi în diverse for-
me de administrare şi guvernare a diverselor sectoare practice ale vieţii sociale, 
devin mai puţin insistenţi în promovarea principiilor şi valorilor bioetice, devin 
mai mult birocraţi decât activişti ai societăţii civile sau cercetători. În acest sens, 
are loc un fel de corupere a bioeticii de către politicul mult mai obişnuit cu acest 
tip de interrelaţionare presupus ca fi ind reciproc avantajoasă, dar în realitate, 
care îşi propune promovarea intereselor proprii în detrimentul intereselor altora 
sau înlocuindu-le și substituindu-le la un moment dat.

În cadrul raportului tradiţional dintre morală şi politic, iar mai apoi dintre 
etică și securitate, se atestă o strânsă interdependenţă şi interinfl uenţare rela-
ţională ce se manifestă cu precădere în plan funcţional, din punctul de vedere al 
subordonării sarcinilor şi rolurilor macro-sociale, unui şir întreg de imperative şi 
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obiective de atins în vederea modernizării sociumului şi adaptării sale sustena-
bile sub aspect structural şi de conţinut la schimbările și amenințările externe 
şi, implicit, la cerinţele mereu crescânde şi tot mai complexe pe care le îna-
intează şi le prezintă mediul natural sociumului în perspectiva supravieţuirii 
sale coevolutive cu ambientul în condiții de siguranță și stabilitate. Sub acest 
aspect, domeniul moralei mereu a tins să exercite o infl uenţă mai importantă 
şi determinantă, în mare parte, faţă de sfera politicului în general, dar și față 
de domeniul securității în mod particular, decât în sens invers: din partea po-
liticului și a securității asupra moralei individului uman sau a acelei sociale. 
Rolul de lider al eticii în cadrul corelaţiei tradiţionale dintre politică şi dome-
niul eticii, precum și în raportul dintre securitate și morală, este explicabil prin 
rădăcinile cu mult mai extinse şi mai adânci ale moravurilor, normelor etice, 
ale reperelor morale în corpul social decât elementele politicului, și cu atât mai 
puțin decât componentele securitare. Acest fapt este determinat de evoluţia is-
torică similară pentru majoritatea colectivităţilor umane, de formarea treptată, 
în plan psihosocial, a straturilor şi nivelurilor conştiinţei sociale unde conştiin-
ţa normativ-etică a precedat apariţia conştiinţei politice în comunităţile umane, 
și cu atât mai mult conștiința ecologică bazată pe sentimentul necesității de 
securizare a mediului de trai. Supremația elementului etic în corelația cu poli-
ticul și securitatea se explică și prin caracterul şi specifi cul mult mai mobil şi 
adaptabil al moralei şi principiilor de comportament corect, a institutelor etice 
la necesităţile timpului, la conjunctură, la contextul ambiental şi la priorităţile 
de moment, în comparaţie cu sfera politicului și a securității, cu instituțiile 
sociale precum elitele, grupurile şi clasele, statul, partidele şi organizaţiile so-
ciopolitice, construcțiile și modelele doctrinar-ideologice destinate de a dirija 
societatea, de a lupta pentru obţinerea puterii politice şi de a o exercita ulterior. 

În urma unei analize extinse a literaturii din domeniu, putem constata că 
problematica bioetică a fost foarte puţin studiată în raport cu politicul și cu 
atât mai mult cu fenomenul securității. Astfel că unul dintre cei mai de sea-
mă analişti ai fenomenului bioetic în contextul proceselor politice mondiale a 
fost chiar fondatorul disciplinei – V.R. Potter, care a conceput bioetica globală 
drept un instrument sau o pârghie efi cientă pentru schimbarea mentalităţii so-
ciale prin intermediul implementării acesteia în urma unor decizii sociopoliti-
ce generale, a unor politici de securitate, în rezultatul succesului implementării 
de strategii pe termen lung de fondare şi sprijinire a unor instituţii bioetice în 
acelaşi scop [3, p. 141].  

La elaborarea mai temeinică şi progresul acestei noi discipline a bioeticii în 
raport cu factorul politic și securitar au contribuit decisiv prin lucrările lor o sea-
mă de personalităţi din domeniul dat precum: Tr. H. Engelhardt, G.J. Annas, 
J. D. Moreno, D. S. Greenberg, C. S. Campbell, Gh. Scripcaru, T. N. Ţîrdea, 
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B. Ioan, L. Turner, P. Cavasin, M. Häyry, T. Takala, H. ten Have, P. Tichtenko, 
V. Cheshko, G. McGee, A. L. Caplan, M. L. Gross, J. Chapman, J. Rifkin, 
N.S. Rose, J.M. Hoefl er, B.E. Kamoie, S. Vekovşinina, V. Kulinicenko, ş.a.

Sistematizând lucrările editate cu referinţă la subiectul corelaţiei dintre bi-
oetică şi securitate, se evidenţiază un set de contribuţii la aprofundarea pro-
blematicii impactului bioeticii în ansamblul său a altor subiecte cu specifi c 
bioetic, la consolidarea caracterului pluralist al societăţii contemporane prin 
asigurarea securității umane. Astfel, se remarcă, în această ordine de idei, lucră-
rile semnate de L. Turner [4] şi de C. Campbell [5]. În arealul românesc apare 
o încercare, aparţinând cercetătoarei B. Ioan, de a combina şi a analiza bioetica 
în contextul dezvoltării societăţii civile și de asigurare a securității persoanei 
umane în mediul social [6, p. 4]. Profesorul Gh. Scripcaru, încă în 1995, lan-
sează o lucrare unde domeniul bioeticii este analizat ca unul dintre factorii cei 
mai de încredere în modernizarea societăţii şi de apropiere de valorile socio-
civilizaţionale europene, inclusiv de concepția securității umane [7, p. 23]. 
O contribuţie importantă la dezvoltarea subiectului corelaţiei dintre bioetică 
cu procesele securitare sociale și politice aparţine cercetătorului moldovean 
T. N. Ţîrdea, care într-un şir de lucrări tangenţial analizează această problema-
tică. Astfel, se constată existența și amplifi carea unui proces social principial 
nou, precum cel al bioetizării sferei securității, politicului și societății în gene-
ral, în contextul edifi cării şi promovării bioeticii sociale ca nouă disciplină de 
cercetare. Prin urmare, profesorul T.N. Ţîrdea consideră că „bioetica socială 
apare ca o refl ecţie bioetică specifi că – ca o nouă înţelepciune, ca un mod de 
viaţă deosebit şi ca o nouă mentalitate, ca o nouă ideologie şi un fel special de 
politică referitoare la problemele lumii biomedicale” [8, p. 80]. Cu alte cuvin-
te, în viziunea cercetătorului, bioetica în sine devine o politică cuprinzătoare 
ce tinde să se extindă prin efectul său securizant și peste problematica biome-
dicală, de rând cu alte domenii sociale, din motivul caracterului multidimensi-
onal şi polisemantic al conceptului de bioetică. Problematica bioeticii sociale, 
elaborată de cercetătorul moldovean, cuprinde o arie vastă de cercetare, printre 
care se remarcă o serie de probleme şi subiecte specifi ce sferei politologice 
la interferenţa cu domeniul studiilor de securitate. Diversele aspecte, precum 
cel al bioterorismului, sunt analizate în contextul fundamentării şi promovării 
bioeticii sociale [9, p. 81]. Cu toate că subiectul în cauză cu precădere se afl ă 
în aria specializată a preocupărilor politologice și securitare şi se impune a fi  
cercetat prin aplicarea aparatului teoretico-metodologic al bioeticii în contex-
tul asigurării securităţii umane. 

Printre elaborările cele mai relevante în acest context se numără şi articolul 
lui Jonathan D. Moreno, care face referinţă la contribuţia bioeticii, dezvoltată 
într-un cadru sociopolitic concret, la sprijinirea securităţii naţionale a statului 
prin evidențierea importanței asigurării securității cetățeanului în acest con-
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text, fenomen ce devine reciproc, aşa încât securitatea bioetizată a statului și 
individului, conform principiilor şi valorilor fundamentale, vine să fortifi ce şi 
să sprijine domeniul bioetic şi răspândirea acestui timp de mentalitate ce aduce 
cu sine doar benefi cii sustenabile pe termen lung comunităţii umane, pe de o 
parte [10, p. 203]. Pe de altă parte, D. S. Greenberg consideră că bioetica, drept 
practică universală benefi că, are doar de pierdut de pe urma contactului cu po-
liticul, cu interesele de grup şi cu infl uenţa banilor, producându-se un proces 
de eroziune a valorilor bioetice şi a bunelor practici din cadrul instituţiilor ce 
le promovează [11, p. 283]. Cu toate acestea, potrivit lui G. J. Annas, bioetica 
la etapa actuală de dezvoltare a societăţii trebuie să se implice pe toate căile 
posibile, atât teoretic, cât şi prin acţiuni sociopolitice în procesul decizional şi 
în procesele de formare a culturii şi opiniei publice cu scopul concret de a pro-
mova respectarea drepturilor fundamentale ale omului ca un deziderat politic 
pe termen scurt [12, p. 34]. De o părere similară sunt cercetătorii fi nlandezi 
M. Häyry, T. Takala, care consideră că succesul bioeticii este compromis dacă 
acest domeniu va fi  redus strict la sfera biomedicală, din moment ce bioetica 
are pretenţia de a se constitui într-un domeniu distinct ce se referă prin exce-
lenţă la opțiunile doctrinar-ideologice sau deciziile sociopolitice, la convin-
gerile religioase sau modelele culturale atât ale persoanelor, cât şi ale unor 
grupuri sociale majore [13, p. 225].

O lucrare de o valoare semnifi cativă, în contextul corelaţiei dintre bioeti-
că şi relaţiile politice internaţionale, inclusiv domeniul asigurării securității 
internaționale, a constituit opera semnată de M. L. Gross prin care se ana-
lizează raportul dintre cost şi benefi ciu, mai cu seamă în contextul moral al 
proceselor declanşării şi menţinerii confl ictelor militare, cu implicații nefaste 
pentru securitatea persoanei umane [14, p. 85]. Această lucrare este o încercare 
reuşită de reconsiderare și analiză a motivelor umaniste, umanitare şi medicale 
în contextul atacurilor armate şi escaladării militare a confl ictelor. Într-o ma-
nieră similară, autorul american N. S. Rose face o tentativă de a defi ni bioetica 
drept o politică a vieţii de asigurare a securității omului în contextul extinderii 
valorilor şi practicilor biomedicale, menite să sprijine viaţa şi sănătatea, din 
perspectiva unor domenii de activitate umană în care domină iraţionalul şi 
factorul subiectivităţii [15, p. 138]. J. Rifkin însă conferă atitudinii morale 
faţă de biosferă, faţă de natură, statutul unui nou nivel al conştiinţei sociale, 
reconsiderând astfel rolul politicului și procesului de asigurare a securității și 
dezvoltării durabile a persoanei, care devine eminamente o politică a biosferei, 
a promovării valorilor ecologice şi umaniste [16, p. 64].

O bună parte dintre lucrările dedicate problematicii bioetice, care se referă 
la procesele securitare sociopolitice, fac parte din direcţia promovării feminis-
mului ca manifestare şi mişcare socială. Bioetica, în calitate de metodă efi cien-
tă de infl uenţă asupra opiniei publice, dar şi asupra factorilor de decizii, a fost 
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corelată cu această mişcare socială cu scopuri politice. În aşa fel, J. Chapman 
de exemplu, analizează în lucrarea sa problematica redefi nirii genurilor în con-
textul expansiunii bioeticii şi sensibilizării clasei politice, în contextul creşterii 
numărului electoratului de orientare sexuală netradiţională [17, p. 204]. Iar 
M. Shildrick priveşte aceste procese mai larg în contextul paradigmei post-
moderniste. Astfel se consideră că corporalitatea umană devine un subiect al 
negocierilor de divers gen, un instrument şi o modalitate de afi rmare socială 
care poate fi  modifi cat din temelii prin diverse tertipuri genetice, în perioada 
lipsei rigidităţii unor principii sau constrângeri morale, juridice sau politico-
sociale, pe de o parte [18, p. 114]. Pe de altă parte, o serie de autori subliniază 
factorul demnităţii umane ca criteriu nu doar personal, dar şi social-politic și 
al securității umane, care poate deveni unul de referinţă în contextul manipu-
lărilor cu diverse părţi ale corpului uman [19, p. 74].

O serie de lucrări din domeniul bioeticii care fac referinţă la domeniul poli-
ticului se axează în principal pe una dintre tematicile specifi ce bioeticii, încer-
când să analizeze căile şi posibilităţile sociale şi politice de promovare a unor 
noi strategii sau legi care să promoveze punctele de vedere ale autorilor. Spre 
exemplu, un autor italian F. Cavalla, încă la începutul perioadei de extindere 
a bioeticii către diverse domenii sociale, studiind diferite aspecte ale eutanasi-
ei şi posibilităţile de acceptare a acestei practici contrare preceptelor creştine 
de către instituţiile legislative, remarca că „legitimitatea statului şi autoritatea 
politică se bazează pe consensul cetăţenilor” [20, p. 18], subliniind fragilitatea 
poziţiilor politice ale adepţilor nelegiferării eutanasiei în condiţiile democra-
ţiei participative. Alţi autori, J. M. Hoefl er şi B. E. Kamoie, analizând aceeaşi 
problemă a eutanasiei, remarcă o serie de factori care pot contribui la afi rmarea 
dreptului persoanei de a fi  eutanasiată, printre care factorul politic și ideologic 
este considerat unul dintre cele mai importante alături de cel cultural, cel reli-
gios sau medical [21, p. 82]. 

Problemele genetice constituie foarte des un subiect aparte în lucrările bi-
oeticienilor contemporani, care inevitabil fac referinţă la cadrul politic, legal 
sau economic care contribuie la acceptarea socială sau la interdicţia şi evitarea 
unor asemenea practici biomedicale. G. McGee şi A. L. Caplan analizează mi-
nuţios, din punctul de vedere al corectitudinii securitare, politice şi etice, cer-
cetarea şi tratamentul cu celule stem, considerând că anume motivele politice 
și de securitate constituie impedimentul cel mai mare în calea dezvoltării aces-
tei noi modalităţi de terapie medicală, mult devansând impedimentele de ordin 
biologic sau economic, pe de o parte [22, p. 152]. Pe de altă parte, colectivul 
de autori compus din D.B. Resnik, H.B. Steinkraus şi P.J. Langer, aprofundân-
du-se, de asemenea, în analiza terapiilor genetice aplicate subiecţilor umani, 
constată că cele trei elemente de bază: ştiinţifi c, moral şi politico-securitar, 
sunt într-o strânsă interdependenţă în cazul cercetărilor genetice [23, p. 94]. 
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Problemele de securitate socială și politică la fel preocupă şi cercetătorii 
din Ucraina, atunci când se propune analiza aspectelor bioetice şi sociocivi-
lizaţionale pe termen lung ale investigaţiilor genetice, catalogate ca fi ind cu-
noştinţe cu specifi c foarte periculos pentru omenire [24, p. 53]. Cercetătorii 
V. Cheshko şi V. Kulinichenko subliniază şi reiterează importanţa abordării 
socioculturale aplicate în cercetarea genetică, în special în problema clonării 
umane. În contextul permisivităţii liberale spre exemplu, diversele manipula-
ţii genetice pot fi  acceptate cu condiţia asigurării pe plan politic a respectării 
integrităţii altor persoane şi a drepturilor lor fundamentale [25, p. 198], spre 
deosebire de sistemele socioculturale unde predomină normele religioase sau 
cele tradiţionale. Cu toate acestea, se consideră că clonarea umană nu poate 
fi  permisă din multiple considerente, inclusiv din cauza lipsei unui consens 
politic la nivel mondial în această chestiune referitor la implicațiile securitare 
ale acestui subiect. Profesorul rus  P. Tichtenko, în una din lucrările sale, face 
o tentativă de a extinde problematica expansiunii biotehnologiilor în contextul 
redimensionării luptei pentru puterea politică, dezvoltând ideile lui M. Fou-
cault cu privire la bioputere. În acest sens, P. Tichtenko contrapune practica 
bioetică teoriei biopoliticii din perspectiva justifi cării recurgerii elitelor socio-
politice la ultimele elaborări biomedicale pentru a câştiga puterea politică şi a 
se menţine la guvernare [26, p. 49].  

Problematica raportului dintre securitate, politică şi guvernare, pe de o parte, 
şi morală, norme de corectitudine în relaţie cu societatea, cu semenii, pe de altă 
parte, din perspectivă teoretică, în vederea explicării originilor discursului bi-
oetic în context politologic securitar, a fost pe larg elucidată pe parcursul a mii 
de ani de istorie a gândirii sociale şi politice începând încă din cele mai stră-
vechi timpuri ale civilizaţiei umane, refl ectată în tăbliţele de lut cu scris cune-
iform din Mesopotamia precum Codul de legi al lui Hammurabi care stabilea 
pentru prima dată nişte repere normative în relaţiile dintre persoane, inclusiv 
dintre guvernaţi şi elită, sau poemul epic „Epopeea lui Ghilgameş”, unde într-o 
perspectivă dramatică este refl ectată esenţa raporturilor interumane, motivele 
şi cauzele acţiunilor omului, inclusiv a regelui faţă de supuşii săi în perioada 
constituirii şi devenirii societăţii şi statului arhaic, precum şi cu scrierile sacre 
din Egiptul antic, unde se realiza tangenţa dintre calitatea şi benefi ciile publice 
ale guvernării faraonului şi onorurile, răsplata primită în viaţa de apoi, aspecte 
descrise într-un şir de scrieri sacre precum Cartea Morţilor, Papirusul lui Ani, 
Cartea Porţilor. 

Preocuparea oamenilor pentru relaţia dintre morală şi domeniul politic a 
fost continuată în perioada antică în Europa cu ilustrele opere ale fi losofi lor 
greci din acele timpuri precum operele lui Platon „Republica”, „Omul politic”, 
„Legile” în care se elaborează bazele normative ale unui stat ideal şi efi cient, 
printre care aspectele morale ocupă un loc de cinste. În această perioadă, 
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pilonii de bază ai gândirii sociopolitice cu tangenţă în problematica raportului 
dintre etică şi politic devin scrierile lui Aristotel: „Politica”, inclusă în cate-
goria operelor sale etice, care reprezintă o lucrare de fi lozofi e politică, fi ind 
a doua jumătate a unui tratat complex, prima fi ind „Etica”, „Etica nicomahi-
că” (Ethica Nicomachea), „Etica Mare” (Magna Moralia), „Etica eudemică” 
(Ethica Eudemia), „Despre virtuţi şi vicii” (De Virtutibus et Vitiis Libellus), 
în care se susţine concepţia potrivit căreia politicul este doar o modalitate de 
a realiza interesele sociale şi de a satisface nevoile materiale şi de securitate 
ale comunităţii în raport cu morala care serveşte ca metodă de propăşire a 
spiritului omului, ambele planuri – cel moral şi cel politic intercompletându-
se, au menirea să faciliteze şi să sprijine realizarea scopului existenţei omului 
ca fi inţă socială, fi resc integrată şi instituţionalizată în diverse forme de viaţă 
comună şi colectivă.   

În contextul evoluţiei gândirii sociopolitice şi etice, au avut o contribuţie 
majoră şi titanii latini ai gândirii juridice şi morale: Marcus Tullius Cicero cu ope-
rele sale „De Re Publica”, „De Legibus”, „De Offi ciis”, Lucius Annaeus Seneca 
prin celebrele sale opere „Questiones naturales”, „Scrisori morale” (Epistulae mo-
rales) sau Marcus Aurelius cu lucrarea „Către mine însumi”, potrivit cărora omul, 
prin tot ce întreprinde, inclusiv ca şi guvernator, trebuie să tindă către ceea ce este 
util şi pe măsura comunităţii, iar perfecţiunea se poate atinge doar prin acţiuni mo-
rale, prin instituirea unor norme sociale care să fi e în conformitate cu legile fi reşti 
ale naturii. În Asia, în acelaşi interval de timp, se impun celebrele concepţii etico-
politice din China antică, precum cele ale lui Confucius: „Memorial de călătorii”, 
„Cartea edictelor”, „Primăvara şi toamna ţării Lu”, prin care standardele moralei 
paternaliste şi ale competenţei devin fundamente ale dirijării sociale, sau cele din 
opera lui Lao-Tzu „Tao Te Ching” (Cartea Drumului şi a Virtuţilor Sale), unde se 
identifi că un set de valori şi principii morale pentru atingerea perfecţiunii. Se 
fac referinţe la importanţa moralei în politică şi în vedele brahmanilor din India 
antică, precum şi în creaţiile lui Siddharta Gautama Buddha refl ectate în „Tri-
pitaka” – scrierea canonică budistă sau în moştenirea spirituală a lui Mahavira 
Vardhamana – întemeietorul Jainismului. 

În perioada Evului Mediu (sec. IV-XIV e.n.), corelaţia dintre morală şi po-
litic capătă valenţe religioase, fi ind coordonată cu paradigma teocentristă do-
minatoare în acea perioadă. Lucrările unor asemenea savanți ai epocii cum au 
fost Sf. Aurelius Augustinus cu operele sale: „De Civitate Dei”, „De Disciplina 
Christiana”, „Adversus Iudaeos tractatus” sau Albertus Magnus cu lucrarea 
„Sumă teologică”, Sf. Toma D’Aquino prin operele sale „Summa theologiae”, 
„Summa contra Gentiles”, „Scriptum super Sententiis”, „De aeternitate mun-
di” în Vestul Europei, ori Sf. Ioan Gură de Aur prin lucrarea „Despre necu-
noaşterea lui Dumnezeu”, Sf. Dionisie Areopagitul cu operele „Despre ierarhia 
cerească”, „Despre ierarhia bisericească”, Sf. Ioan Damaschin cu „Dialectica”, 
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„Despre erezii”, „Dogmatica” în Bizanţ sau Avicenna  cu vestita sa lucrare 
„Cartea defi niţiilor”, Averroes cu „Incoerenţa incoerenţei”, Moise Maimonide 
cu „Călăuza rătăciţilor” – în spaţiul de limbă arabă şi ebraică, denotă preocu-
parea evidentă a gânditorilor pentru acest domeniu al corelaţiei dintre politic 
şi morală, dar, totodată, se evidenţiază caracterul divin al puterii politice care 
nu poate fi , prin defi niţie, în afara moralei. 

În perioada Renaşterii (sec. XV-XVI) apar unele dintre cele mai semnifi -
cative opere cu referinţă pentru studiul corelaţiei tradiţionale dintre etică şi 
politică, deja cu implicare în domeniul securității, în contextul relaţiilor inter-
statale, spre exemplu în lucrările lui Niccolò Machiavelli „Principele”, Arta răz-
boiului”, „Istorii Florentine”, în ale lui Tommaso Campanella cum ar fi  „Cetatea 
Soarelui”, la Tomas Morus în „Utopia”,  „Istoria Regelui Richard al III-lea”,  în 
lucrările lui Martin Luther „Către nobilimea creştină de naţiune germană despre 
îmbunătăţirea stării creştine”, „Despre libertatea unui creştin”, „Scrisoarea des-
pre tălmăcire”, la Jean Calvin în lucrările „Christianae religionis institutio” și 
„De Clementia” sau „Psychopannychia”,  la Erasmus din Rotterdam cu ale sale 
„Elogiul nebuniei”, „Manualul combatantului creştin”, „Despre raţiunea învăţă-
rii”, „Educaţia principilor creştini”, la  Giovanni Pico della Mirandola în „Oratio 
de dignitate hominis”, „Heptaplus”, „De ente et uno” etc. În aceste multiple 
opere se reafi rmă necesitatea imperativă a educării unui cenz moral în conștiința 
politicienilor şi guvernanţilor. Astfel, principiile etice devin un atribut teoretic 
indispensabil pentru exercitarea puterii politice într-un context normativ care, 
mai târziu, se transformă într-un cadru legal şi constituţional.

În Epoca Modernă (sec. XVII-XIX), raportul dintre morală şi politic devine 
unul central  în opera unei pleiade întregi de savanţi şi gânditori care, pornind 
de la această corelaţie, ajung să elaboreze numeroase teorii şi concepţii ideolo-
gico-doctrinare, care continuă să domine ştiinţa politică, studiile de securitate 
şi viaţa publică. În acest context,  se remarcă asemenea personalităţi precum: 
Thomas Hobbes cu nemuritoarele sale opere „Leviathan or the Matter, Forme 
and Power of a Common Wealth Ecclesiasticall and Civil”, „The Elements 
of Law”, „Natural and Politic”, „Treatise on Human Nature”, „Philosophicall 
Rudiments concerning Government and Society”; John Locke cu operele „An 
essay concerning human understanding”, „Letter on Toleration”, „Two Treati-
es of Government”, „Some considerations concerning raising the value of mo-
ney”;  Francis Bacon cu asemenea lucrări ca „Novum Organum Scientiarum”, 
„New Atlantis”, „Of the Advancement and Profi cience of Learning Divine and 
Human”; René Descartes cu „Regulae ad directionem ingenii”, „Le Monde”, 
„L’Homme”, „Principia philosophiae”; Baruch Spinoza cu ale sale „Ethica 
Geometrico Demonstrata”, „Tractatus de intellectus emendatione”, „Tractatus 
theologico-politicus”;  Denis Diderot cu lucrarea  „Encyclopédie”; Voltaire prin 
operele „Lettres philosophiques”, „Essai sur les moeurs”, „Traité sur la tole-
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rance”, „Histoire de l’Empire de Russie sous Pierre le Grand”;  Jean-Jacques 
Rousseau ( prin eternele sale lucrări „Contractul Social”, „Discurs asupra ori-
ginii şi fundamentelor inegalităţii dintre oameni”. La începutul sec. XIX apar 
opere nu mai puţin valoroase. Aceste opere aparţin lui Immanuel Kant „Critica 
raţiunii practice”, „Spre pacea eternă”, „Fundamentarea metafi zicii moravuri-
lor”, lui Georg Wilhelm Friedrich Hegel cum ar fi  „Fenomenologia spiritului”, 
„Bazele fi lozofi ei dreptului”, lui Karl Marx – „Capitalul”, sau lui Alexis de 
Tocqueville, precum „Democracy in America” și „The Old Regime and the 
Revolution”. Lucrările în cauză refl ectă corelaţia dintre politic şi morală în așa 
mod încât aceasta devine un subiect de o importanţă fundamentală în cerceta-
rea academică a timpului, în vederea adaptării şi pregătirii adecvate şi depline 
a ştiinţei moderne ca domeniu de cercetare şi sistem de cunoştinţe superioare 
şi indispensabile unui salt ştiinţifi co-tehnologic, precum cel realizat ulterior în 
epoca contemporană, pentru înfăptuirea scopului și menirii sale deosebite în 
viaţa societăţii.

În Epoca contemporană, cercetarea corespunderii comportamentului poli-
ticienilor cu normele morale și cu necesitățile de securitate a societății a cu-
noscut numeroase interpretări şi abordări precum cea behavioristă, funcţio-
nal-structuralistă, sociologistă, biopolitică, justiţiară precum cea promovată de 
exemplu de către J. Rawls [27] şi altele. În acest context, bioetica a intervenit, 
încă din perioada edifi cării şi fundamentării sale, ca teorie ştiinţifi că novatoare 
în restructurarea şi redimensionarea raportului tradiţional dintre morală, pe 
de o parte, ca totalitate de norme sociale şi individuale necesare de respectat 
pentru o bună funcţionare a relaţiilor sociale, iar, pe de altă parte, ca practică 
socio-securitară performantă, ca acţiune politică de asigurare a securității in-
dividului uman întâi de toate şi a guvernării sustenabile a societăţii. În acest 
context, încă din primele opere cu specifi c bioetic ale lui V.R. Potter, reiese că 
bioetica mizează şi se sprijină substanţial pe blocul politic aparţinând mecanis-
mului de auto-organizare, de asigurare a securității şi de autoapărare a socie-
tăţii umane, în atingerea sarcinii sale de bază – realizarea transferului omenirii 
în ansamblu, în condiţii optimale şi armonioase, către o nouă etapă şi perioadă 
sustenabilă în dezvoltarea sa. 

Problematica corelaţiei dintre politică şi morală în sec. XX a fost extinsă 
către sfera studiilor de securitate şi a constituit o preocupare importantă pen-
tru constructiviştii promotori ai combinării elementelor raţionale şi realiste cu 
cele subiective şi individualiste în asigurarea securităţii, dintre care se remarcă 
B. Buzan [28, p. 91]. Alţi autori, precum N. Kosolapov, subliniază particula-
rităţile contemporane ale unor asemenea elemente specifi ce corelaţiei dintre 
morală şi politică precum violenţa şi aplicarea forţei politice în domeniul rela-
ţiilor internaţionale în contextul asigurării securităţii [29, p. 205]. Obiectivul 
de realizare a unei păci durabile, ca un deziderat moral şi general uman uni-
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versal, în ştiinţele politice de la sfârşitul sec. XX, devine mai mult o preocu-
pare strategică cu implicarea eforturilor comune ale subiecţilor internaţionali 
în accepțiunea unui asemenea autor notoriu precum K. Waltz [30]. Pe când 
alţi autori, precum R. Smoke etc., identifi că problematica ameninţării nucleare 
ca fi ind una dintre cele mai importante şi inumane strategii de promovare a 
intereselor naţionale cu preţul destabilizării mondiale [31, p. 153; 32, p. 28].
În această ordine de idei se remarcă importanţa problematicii unor coduri 
de etică în contextul procesului decizional-politic, precum remarcă A. Razin
[33, p. 55], deși, ca şi formă a conştiinţei sociale, morala se impune, în viziu-
nea unui colectiv de autori, ca „însuşire spiritual-practică a lumii” în contextul 
necesităţii organizării şi coagulării societăţii în vederea obţinerii unor scopuri 
politice [34, p. 18]. Rămâne a fi  indubitabil faptul că relaţia dintre morală şi 
politică obține aspecte cu totul inedite în contextul paradigmei postmoderniste, 
potrivit concluziilor unui autor contemporan de referinţă din domeniu B. Kapus-
tin [35, p. 63], concentrându-se pe necesitatea soluţionării „problemelor primor-
diale” ale societăţii, dintre care se detașează problema asigurării securității, atât 
a celei internaționale, cât și a celei de stat, dar și a persoanei umane.

Cu toate că specifi cul studiului de faţă reprezintă analiza problematicii 
securității umane și a celei bioetice din perspectivă interdisciplinară în context 
sistemico-politologic, fi ind un subiect puţin cercetat în literatura de specialita-
te, caracterizat printr-un grad înalt de noutate, se cere o cercetare atentă a sur-
selor şi originilor acestui subiect, prin elucidarea aspectelor etice, securitare, 
umanistice şi spirituale în cadrul discursului politologic. 

În condiţiile corelaţiei diverselor aspecte politice cu normele etice, s-a 
remarcat de asemenea un şir de cercetători din Republica Moldova. Spre 
exemplu, cercetătorul moldovean, acad. Alexandru Roşca, menţionează că 
problematica tranziţiei, ca problemă socială complexă, conţine şi aspecte so-
cioculturale, printre care transformarea sistemului de valorilor etice se impune 
ca un subiect central în cadrul tematicii tranziţiei, ce infl uenţează multe alte 
domenii [36, p. 109].

Academicianul Gh. Rusnac, ca „fondator al şcolii ştiinţifi ce istorico-politolo-
gice din Republica Moldova” [37, p. 53], printre primii dintre oamenii de știință 
din Republica Moldova a abordat această tematică, subliniind caracterul impera-
tiv al colaborării planului politic, al clasei politice şi elitelor cu domeniul mora-
lităţii, în vederea unei dezvoltări multilaterale a societăţii [38, p. 18]. În aceeaşi 
ordine de idei, și academicianul A.D. Ursul, în colaborare cu I. Rusandu şi cu 
A. Capcelea, abordează tematica corelației dintre morală, securitate și politic, 
cu un scop practic bine determinat, cel de edifi care şi cizelare a mecanismelor 
realizării unei dezvoltări durabile a societăţii contemporane, context în care ele-
mentul moral este considerat a fi  unul de referinţă pentru verifi carea succeselor 
obţinute în implementarea politicilor de securitate [39, p. 162].
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Dintr-un alt unghi de vedere, profesorul V. Moraru consideră că proble-
matica deteriorării comunicaţionale afectează şi raportul dintre morală şi po-
litică cu un impact nociv asupra securității și dezvoltării întregului sistem so-
cial, pe de o parte, prin refl ecţia distorsionată a spiritualităţii în mass-media
[40, p. 169], iar, pe de altă parte, prin spectacularizarea politicului [41, p. 39].
Iar profesorul V. Moşneaga contribuie la reconceptualizarea implicării securității 
în sfera moralei prin repunerea în discuţie a problematicii drepturilor omului 
în condiţiile noi din sec. XXI [42, p. 51]. Pe de altă parte, profesorul V. Juc 
cercetează din punct de vedere istoric evoluţia problematicii promovării prin-
cipiilor şi valorilor etice în contextul aspectului confesional în cadrul fortifi că-
rii securității în relaţiile internaţionale [43, p. 103].  

O contribuţie substanţială, în cadrul şcolii politologice din Republica Mol-
dova, la cercetarea raportului dintre morală şi politică, a fost înregistrată de 
către cercetătoarea G. Rogovaia. Rolul moralei în viața politică a fost studiat 
de către dumneaei multilateral, în zeci de lucrări. Un loc aparte în abordarea 
cercetătoarei G. Rogovaia l-a avut problematica valorilor morale creştine şi 
implicarea acestora în viaţa sociopolitică [44, p. 212], aşa încât se constată de 
către autoare, în baza exemplelor unui şir de state din estul Europei, că viaţa 
politică contemporană este organic legată de simbolismul creştin, iar valorile 
morale tradiţionale pot fi  promovate în spaţiul politic prin intermediul unei 
apropieri dintre clasa politică şi cler [45, p. 214]. 

În contextul analizei raportului dintre morală şi politic cu extensiune către 
domeniul securității sociale, cercetătoarea G. Rogovia consideră că „o condi-
ţie importantă pentru dezvoltarea democraţiei şi, deci, pentru îmbunătăţirea 
situaţiei morale în societate, reprezintă dezvoltarea transparenţei în societate.” 
[46, p. 101]. Prin urmare, deducem că democratizarea este un proces care are 
la bază conlucrarea armonioasă dintre două principii – cel al puterii politi-
ce exercitate în societate şi principiile moralei [47, p. 144]. O altă temă pe 
larg abordată în lucrarea cercetătoarei G. Rogovaia reprezintă problematica 
societăţii civile în corelaţie cu aspectele morale [48, p. 18]. În acest context, 
se analizează un şir de factori care pot duce la un impact moral al instituţiilor 
societăţii civile asupra factorilor de decizii [49, p. 82].  

Cercetătorul moldovean, profesorul P. Varzari, dezvoltă, pe de o parte, pro-
blematica aporiilor sociopolitice din cadrul societăţii moldoveneşti ca nişte 
dileme structural-sistemice, înrădăcinate în imperfecţiunile culturii politice, 
a mentalităţii şi, prin aceasta, în sistemul de valori etice a societăţii moldove-
neşti [50, p. 57]. Pe de altă parte, cercetătorul admite factorul etic ca fi ind unul 
de o importanţă determinantă pentru detaşarea unor categorii de lideri politici 
ca „fruntaşi morali” în cadrul procesului politic de dirijare socială [51, p. 98]. 
Cercetătoarea L. Roşca se remarcă prin identifi carea şi analiza bazelor morale 
a politicilor şi strategiilor care au ca fi nalitate securizarea și supravieţuirea 
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omenirii [52, p. 121], factorul etic este studiat din perspectiva principiului 
biocentrist, caracteristic paradigmei de supravieţuire [53, p. 85]. O incursiune 
fi losofi că în studiul corelaţiei dintre morală şi ştiinţa politică este realizată de 
către profesorul Gh. Bobînă, care vine să remarce caracterul sporadic al aces-
tui tandem [54, p. 158]. Cercetătoarea R. Ciobanu remarcă limitele sistemului 
social normativ de valori morale şi juridice în a sprijini cercetarea ştiinţifi că 
cu caracter interdisciplinar, subliniind specifi cul rolului ştiinţelor sociopolitice 
de a induce un grad de ordine şi o rigoare metodologică [55, p. 176]. O im-
portantă contribuţie la analiza aspectelor etice şi spirituale în cadrul procese-
lor de formare şi promovare a intereselor politice a adus-o profesorul V. Saca
[56, p. 218], iar profesorul I. Sârbu remarcă conexiunea dintre rolul normelor 
morale şi domeniul dirijării sociale în perspectiva de restabilire a unei stări op-
timale a mediului și de asigurare a securității ecologice, dezvoltând domeniul 
teoretic al eticii ecologice în context global [57, p. 31].

O viziune originală asupra raportului dintre politică şi morală l-a avut pro-
fesorul I. Mereuţă, prin analiza eticii virtuţii în raport cu aspectele umanismu-
lui politic ca doctrină socială [58, p. 114], iar profesorul E. Saharneanu tratea-
ză problematica tangenţei politicului cu morala în contextul procesului istoric, 
ajungând la concluzia ca dilema dată reprezintă una perenă, pentru toate epoci-
le, în virtutea imperfecţiunii naturii umane [59, p. 93]. Cercetătorii V. Anikin şi 
C. Solomon vin cu o contribuţie oportună la studiul tematicii date, remarcând 
specifi cul puterii politice de a distorsiona corectitudinea moralei [60, p. 63]. În 
contextul metodologic al fi losofi ei sociale şi politice, cercetătoarea A. Pascaru 
intervine în contextul problematicii raportului dintre politică şi morală prin a 
sublinia caracterul dinamic al acestui raport, în condiţiile instabilităţii vieţii 
sociale, concepută ca un permanent schimb de stări de la confl ict la echilibru 
şi conciliere [61, p. 36]. 

O analiză profundă a importanţei moralei în viaţa societăţilor în tranziţie 
de la totalitarism către sistemul valorilor liberale, în baza cazului Republicii 
Moldova, a întreprins-o profesorul V.  Capcelea, care consideră că „în pofi da 
faptului că în perioada de tranziţie dreptul determină morala, totuşi, prin legile 
adoptate, trebuie să recunoaştem, treptat, rădăcinile fi reşti ale codului moral, 
ale valorilor morale general-umane care au fost atâta vreme calomniate, negate 
şi deformate în mod conştient de către regimul totalitar făcându-și simţită pre-
zenţa.” [62, p. 138-139]. În rezultatul analizei lucrărilor, constatăm că morala 
reprezintă un factor de stabilitate internă a societăţilor umane, un impuls de 
asigurare a securității și echilibrului social, care adesea este ţinta atacurilor, 
provenite din mediul politic, cu scopul de a încerca o impunere în mediul soci-
al a imperativelor și concepțiilor politice conjuncturale, de moment.

Domeniul culturii politice şi a celei ecologice este tangenţial legat de 
comportamentul moral atât individual, cât şi la nivel societal, consideră cerce-
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tătoarea L. Braga, în tentativa de a teoretiza raportul dintre sistemele etico-
morale şi dezvoltarea culturii politice ca bază a creşterii calităţii actului politic 
[63, p. 76]. Iar cercetătoarea E. Balan identifi că un element de bază – con-
cordia interetnică drept premisă pentru funcţionarea armonioasă a sistemelor 
de valori morale în mediul politic, în baza exemplului Republicii Moldova 
în perspectiva aderării ţării la Uniunea Europeană [64, p. 241]. Cercetătorul 
N. Ţveatkov de asemenea dezvoltă aparatul categorial specifi c corelaţiei din-
tre politică şi morală, subliniind importanţa toleranţei  argumentelor expuse 
de către adversarii sociali în cadrul dialogurilor politice, ca şi rolul atitudinii 
indulgente şi comportamentului binevoitor, în vederea atingerii unui rezultat 
reciproc benefi c în cadrul negocierilor [65, p. 109]. Contribuția cercetătoarei 
R. Rusu vizează diversifi carea discursului politologic cu referinţă la aspectele 
etice în context politic prin aducerea în atenţie a problematicii promovării va-
lorilor Uniunii Europene prin intermediul organizaţiilor societăţii civile, inclu-
siv a valorilor morale folosite pe larg în diverse domenii sociale, atât în formă 
nescrisă, cât şi ca seturi de norme, coduri morale sau ghiduri prescriptive de 
comportament [66, p. 67].

Preocupările savanţilor, ale gânditorilor iluştri din toate timpurile pentru 
relaţia dintre securitate, politică şi etică refl ectă importanţa socială a acestor 
corelații, încărcătura şi potenţialul lor reformator şi regenerator pentru întrea-
ga omenire, mai ales în perioadele de restrişte şi de instabilitate sociopolitică 
majoră referitor la cele trăite de comunitatea umană azi, în timpul extinderii tot 
mai vaste a crizei globale şi a scăpării de sub controlul omului a numeroaselor 
procese naturale şi antropo-sociale, capabile să pericliteze perspectivele de 
dezvoltare a civilizaţiei umane contemporane pe viitor.  

Cercetarea bidimensională a implicațiilor sociopolitice ale securității umane 
și a bioeticii a solicitat recurgerea la mai multe abordări, metode şi principii de 
investigație ştiinţifi că. Din aceste considerente, în perspectiva unei analize com-
plexe a securității umane și a fenomenului bioeticii, investigațiile întreprinse au 
fost realizate pe baza metodologiei sistemice ce subliniază corelația și interco-
nexiunea dintre părțile componente ale unui tot întreg. Au fost utilizate în pro-
cesul de cercetare un șir de principii (interdisciplinarității, complementarității, 
corespondenţei, continuității și discontinuității, compatibilității), abordări (po-
litologică, sistemică) și metode universale (sinergetică, dialectică, hermene-
utică), general-științifi ce (structural-funcțională, instituțională, comparativă, 
metoda realist-empirică, istoriografi că, analiza și sinteza, inducția și deducția), 
precum și cele particular-științifi ce (politologică, analiza evenimentelor, meto-
da bioetică, securitară, a evaluării riscurilor de securitate, analizei amenințărilor 
de securitate). Fiecare grup de metode a făcut posibilă o abordare diferită din 
punctul de vedere al conţinutului, dar păstrând suportul bidimensional de re-
ferinţă ale temei supuse cercetării științifi ce – securitatea umană și bioetica.
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Referindu-ne la unele metode de investigaţie ştiinţifi că aplicate în proce-
sul elaborării lucrării, vom menţiona mai întâi pe cele particular-științifi ce și 
general-științifi ce cum ar fi : metoda politologică a fost aplicată în cercetarea 
securității umane și a bioeticii din perspectiva încadrării sistemice a acestora 
în procesele și fenomenele politice. Astfel, au fost reliefate aspectele politice 
ale impactului strategiilor de securitate umană și ale politicilor bioetice la nivel 
global și regional, pentru a estima importanța și ponderea acestora în politicile 
naționale din perspectiva asocierii Republicii Moldova la UE și integrării în alte 
proiecte geopolitice regionale; metoda bioetică a oferit posibilitatea de a ana-
liza din perspectiva principiului biocentrist aspectele morale și normative ale 
activității umane, în special, în vederea ameliorării corelației persoanei umane 
cu biosfera prin dezvoltarea durabilă a sectorului protecției mediului și implicit, 
al celui securitar uman. La fel, s-a recurs la perspectiva respectului pentru dem-
nitatea umană ca valoare bioetică în contextul studiului proceselor sociopoliti-
ce cu scopul evidențierii posibilităților și resurselor de ameliorare a securității 
umane; metoda evaluării riscurilor de securitate a permis realizarea studiului în 
raport cu perspectivele depășirii pericolelor securitare, în rezultatul identifi cării 
și estimării întregului spectru de riscuri la adresa securității umane, ceea ce a 
determinat adoptarea unei metodologii de prioritizare a acestor pericole și riscuri 
securitare în dependență de specifi cul general-sistemic, cât și în funcție de obiec-
tivele globale, regionale, naționale și instituționale în domeniul securității; meto-
da realist-empirică a facilitat investigația prin linia progresivă specifi că acestei 
metode ce conduce de la simplu la complex şi de la concret la abstract. 

Astfel, eventualele politici și strategii de securitate umană cu referință la 
principiile bioetice nu pot fi  conceptualizate ca simple acte juridico-politice, ci 
mai degrabă ca elemente normative generatoare de transformări sociale și poli-
tice semnifi cative în general, şi de modernizare a sectorului securității în parti-
cular, aplicând diferite abordări conceptuale și perspective teoretice, solicitând 
instituţii specializate, mijloace alocate etc.; metoda analitică a fost aplicată pe 
larg pentru a supune cercetării fi ecare componentă în parte, atât a domeniului 
bioeticii, cât și a concepției securității umane, descompunând-o până la con-
cepte şi noţiuni simple care să asigure efectuarea analizei concrete, ancorată 
în realităţile cotidiene, fi ind studiată din punct de vedere teoretic, activitatea 
instituțiilor politice cu funcții în domeniul asigurării securității, reieşind din 
spectrul de atribuții legale, dar şi din punct de vedere practic, al pericolelor și 
amenințărilor de securitate; metoda structural-funcţională, prin îmbinarea a 
trei aspecte, structura, sistemul şi funcţiile, ce se intercompletează între ele a 
contribuit la cercetarea politicilor de securitate, a instituțiilor și organizațiilor 
din domeniul asigurării securității și monitorizării aplicării principiilor bioe-
tice în diverse domenii sociale ca sisteme distincte, dar şi ca elemente ce for-
mează un sistem închegat.
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 La fel, s-a recurs și la sublinierea funcţionalității diferitor structuri: a) 
instituții și organizații cu responsabilități de asigurare a bunei funcționări a 
sistemului securitar, b) politici și strategii de securitate cu care operează pri-
mele trebuie să corespundă imperativelor de securitate cu care se confrun-
tă societatea; metoda istoriografi că a fost aplicată, mai cu seamă, în analiza 
elaborărilor ştiinţifi ce la tema de cercetare, prezentând evoluţia studiilor de 
securitate umană și din domeniul bioeticii, atât în concepţia diferitor autori, 
cât şi în practica propriu-zisă, inclusiv prin politicile și strategiile de securita-
te de nivel național și internațional; metoda analizei evenimentelor a facilitat 
investigația securității umane și a bioeticii în contextul proceselor sociopoli-
tice din Republica Moldova și din lume ca succesiune a unor evenimente de 
o importanță determinantă pentru viitoarea evoluție a sectorului autohton și 
a celui global de securitate și de monitorizare a aspectelor bioetice în viața 
publică; metoda instituțională a asigurat analiza manifestării în domeniul so-
ciopolitic și securitar a instituțiilor și organizațiilor de stat și a celor provenite 
din sectorul societății civile cu abilități și responsabilități în sfera asigurării 
securității umane. La fel, a fost investigat procesul instituționalizării structuri-
lor de securitate în vederea asigurării unui grad mai mare a respectării princi-
piilor securității umane corelate cu cele bioetice; metoda inductivă a asigurat 
identifi carea şi cercetarea aspectelor de securitate umană și a celor bioetice 
în cadrul activităţilor complexe ale instituțiilor și organizațiilor specializate 
în domeniul securității, asigurării respectării drepturilor omului etc. Politicile 
de securitate nu reprezintă preocupări exclusive ale Serviciului de Informații 
și Securitate, ale Ministerului Afacerilor Interne ori ale Ministerului Afaceri-
lor Externe şi Integrării Europene, iar priorităţile strategiilor și programelor 
de guvernare cu referire la promovarea securității umane, pe care un șir de 
instituţii și organizații, atât de stat, cât și ale societății civile, care constituie 
un sistem funcțional, trebuie să le implementeze, decurg din prioritățile de 
securitate, din vulnerabilitățile de securitate ale sistemului sociopolitic, din 
pericolele și amenințările securitate cu care se confruntă societatea; metoda 
deductivă a oferit posibilitatea de a reliefa infl uenţa gravității pericolelor și 
amenințărilor în domeniul securității umane cu care se confruntă societatea, 
a amplorii vulnerabilităților de securitate ale sistemului sociopolitic asupra 
abordării problemelor de securitate de către societate, dar și de către clasa po-
litică, inclusiv din Republica Moldova. 

Astfel, accelerarea procesului de modernizare a sectorului securității, in-
clusiv în conformitate cu imperativele bioetice, vine ca rezultat al succesului 
celor mai avansate state din lume în domeniul asigurării securității umane, 
precum SUA, Canada, Japonia, statele membre ale Uniunii Europene şi nu se 
poziționează pe un teren absolut nou, dar se mizează pe experienţa altor sta-
te; metoda comparativă a oferit posibilitatea de a cerceta fenomenul bioeticii 
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și concepția securității umane, precum şi de a evidenţia aspectele comune şi 
diferenţele de conţinut sub diverse unghiuri de vedere, utilizându-se aseme-
nea criterii de delimitare, cum ar cele ce ţin de diferențele și diversitatea de 
perspective civilizaționale și sociopolitice asupra problemelor bioetice și me-
todelor de asigurare a securității umane sau în funcție de obiectivele securitare 
și modalitățile de realizare a acestora care sunt refl ectate în concepțiile de se-
curitate ale diverselor state, în dependență de gradul de legitimitate și mora-
litate a diverselor politici securitare etc.; metoda hermeneutică a fost utilizată 
pentru înţelegerea și interpretarea sensului corelației dintre securitate umană 
și bioetică, fi ind aplicată în cercetarea şi conceptualizarea sensului politicilor 
de securitate şi impactului lor asupra nivelului de asigurare a securității umane 
sub aspect aplicativ, contribuind la cercetarea impactului securității umane și a 
bioeticii asupra societăţii în ansamblu. 

La fel, vom menționa și unele principii utilizate în procesul cercetării pro-
blematicii tezei cum ar fi : principiul complementarităţii a oferit posibilitatea 
de a aprecia din perspectivă constructiv-critică specifi cul, caracterul și conţi-
nutul politicilor de securitate, a celor care au vizat aspectele bioetice, din alte 
perioade și contexte istorice care au pierdut din actualitate şi din relevanţa 
aplicativă. Însă, se remarcă obligativitatea, ca practica securitară și bioetică din 
perioadele anterioare să fi e cunoscută, însușită și înțeleasă, precum și acumula-
tă ca o experienţă utilă, ce trebuie să contribuie la evitarea pe viitor a erorilor 
din trecut; principiul interdisciplinarității a permis cercetarea unor elemente 
componente din domeniul securității umane și al bioeticii ca entități struc-
turale specifi ce ambelor discipline în perspectiva analizării tematicii lucrării 
în calitate de subiect integru bazat pe realizarea fuziunii conceptuale dintre 
cele două domenii referitor la importanța fenomenului uman în contextul ce-
lui sociopolitic și locului persoanei umane în ecuația de securitate ca element 
fundamental al activității de asigurare a securității; principiul corespondenţei a 
contribuit la reliefarea corelațiilor sistemice dintre instituțiile de stat și cele ale 
societății civile, cum ar fi  comitetele de bioetică, cu funcții în domeniul asigu-
rării securității și respectului pentru interesele individului uman, în realizarea 
politicilor de securitate, corespunzătoare pericolelor și amenințărilor la adresa 
securității umane. Lipsa unor tradiţii viguroase de funcţionare a unor astfel de 
instituții și de colaborare între acestea denotă o vulnerabilitate a sistemului 
securitar din Republica Moldova care duce la aplicarea denaturată a politicilor 
de securitate, indiferent de calitatea teoretico-metodologică a acestora, ceea ce 
indică asupra necesității fortifi cării nu doar a componentei conceptuale a sis-
temului securitar autohton, dar mai ales a elementelor executorii și aplicative. 

Securitatea umană și bioetica reprezintă componente importante ale procesului 
de modernizare și efi cientizare a sistemului de asigurare a securității atât la 
nivel național, cât și internațional, mai cu seamă prin potențialul conceptual-
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metodologic specifi c acestor noi domenii. Totodată, securitatea umană și bi-
oetică exercită una asupra alteia o presiune investigațională permanentă, în 
condiții de concurență obiectuală, care se va solda cu apropierea și unifi carea, 
într-o anumită măsură, a aparatelor lor categoriale și conceptual-metodologice, 
ceea ce va spori importanța și rolul abordării comune a bioeticii și securității 
umane asupra problematicii omului și locului său central în sistemul de asigu-
rare a securității. 

Securitatea umană și bioetica, abordate în calitate de subiecte distincte cu 
precădere în contextul altor tematici de cercetare, şi-au găsit o elucidare amplă 
în literatura de specialitate, inclusiv în cea din Republica Moldova, însă obiec-
tul de studiu al lucrării reclamă tratarea lor din perspectivă sistemico-politolo-
gică în interconexiune, situaţie care modifi că substanțial sarcina în procesul de 
studiu în cadrul lucrării de față. 

Diversele aspecte ale securității umane, corelate cu problematica bioetică, 
abordate fi e în interconexiune, fi e în parte, se dovedesc uneori a fi  mai puţin 
reliefate în literatura politologică de specialitate, mai cu seamă în cea din Re-
publica Moldova. Situația dată se poate explica, în special, prin insufi ciența 
atenției acordate de către comunitatea științifi că corelației fenomenului bioe-
ticii cu domeniul securității umane, direcţii de cercetare care au primit consis-
tenţă numai în ultimele decenii. 

Investigația ştiinţifi că atestă că fenomenul bioeticii, încă de la primii săi 
precursori din prima jumătate a sec. XX, dar mai ales după sistematizarea lui 
într-un domeniu distinct de cercetare acum mai bine de 40 de ani, precum și 
concepția securității umane lansată de PNUD deja mai mult de două decenii în 
urmă, s-au manifestat ca factori benefi ci şi mobilizanți pentru întreaga societa-
te ştiinţifi că mondială, dar și pentru comunitatea internațională în cel mai vast 
sens al cuvântului, la fel și pentru opinia publică mondială alertată de efectele 
dezastruoase ale crizei globale de o violență și gravitate fără precedent, pre-
cum şi pentru clasa politică și elita internațională în continuă căutare de soluţii 
sub formă de politici şi strategii generale în vederea conferirii unei direcţii 
sustenabile progresului omenirii în ansamblu.  

Diferenţele securitare, sociopolitice, economice, culturale, religioase, eti-
ce, mentale sau tehnologico-comunicaționale, cu impact major asupra nive-
lului de trai, asupra standardelor de calitate a vieții în comunităţile umane 
ce populează planeta Pământ, contribuie la fortifi carea potenţialului omenirii 
de a face faţă la cele mai violente şi distrugătoare efecte şi rezultate ale crizei 
globale pluridimensionale, prin diversitatea de șanse și identități pe care o 
generează. Dar, în același timp, aceste diferențe constituie și un impediment 
în fața comunității umane la nivel mondial în identifi carea și utilizarea spre 
benefi ciul general a elementelor sociocivilizaţionale similare pentru diverse 
comunităţi, cu scopul realizării unei coordonări şi organizări mai efi ciente a 
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omenirii în ansamblu, în condiţiile necesităţii articulării unei reacţii coordonate 
şi prompte a factorilor de decizii internaționali și naționali de cel mai înalt 
nivel, la provocările crizei mondiale ce afectează profund și ireversibil toate 
sferele vieţii individuale și sociale. 

Ca discipline de studiu, bioetica și securitatea umană îşi extind continuu 
obiectul de cercetare, pornind de la relaţia tradiţională dintre morală şi politică, 
continuând cu relația dintre securitate și etică, ajungând să se preocupe în mod 
prioritar de investigaţia substratului spiritual-moral şi a celui ce ţine de menta-
litatea socială referitor la autoguvernarea şi auto-dirijarea comunităţii umane 
în contextul protecţiei și securizării persoanei umane, a mediului şi biosferei 
ca loc optimal de viață pentru omenire în univers, realizându-se o apropiere 
specială şi o întrepătrundere organică a domeniului bioeticii şi a studiilor de 
securitate, dintre care cu ştiinţa securității umane se stabileşte un real partene-
riat reciproc avantajos.

Sprincean_Tipar.indd   62Sprincean_Tipar.indd   62 06.01.2017   10:12:0206.01.2017   10:12:02



63

2. ANALIZA SISTEMICĂ A FENOMENULUI BIOETICII2. ANALIZA SISTEMICĂ A FENOMENULUI BIOETICII
ȘI A DOMENIULUI SECURITĂȚII UMANEȘI A DOMENIULUI SECURITĂȚII UMANE

Fenomenul bioeticii și domeniul securității umane converg către edifi -
carea unui sistem sustenabil al dezvoltării durabile în condițiile necesității 
depășirii crizei globale. O analiză comparativă și relațională, precum şi iden-
tifi carea şi defi nirea principalelor noţiuni teoretice ale lucrării, a fost între-
prinsă în cadrul capitolului de faţă, pentru scoaterea în evidență a tangențelor 
structural-funcționale și instrumental-metodologice dintre concepțiile bioeti-
cii și securității umane. A fost cercetat din perspectivă politologică specifi cul 
abordării conceptului de securitate umană în conexiune cu factorul moral în 
spațiul sociocivilizațional complex est-european, inclusiv în accepțiunea cer-
cetătorilor din Republica Moldova. 

2.1. Abordări teoretico-metodologice ale corelației bioeticii 
cu securitatea umană

În contextul situaţiei socioeconomice şi politice create la etapa contempo-
rană a evoluţiei omenirii, ce denotă un profund impas în care se afl ă civilizaţia 
umană din perspectiva asigurării securității și dezvoltării sale pe viitor, apariţia 
şi dezvoltarea diverselor concepţii bioetice, în baza unor structuri şi construcţii 
socioculturale tradiţionale, se afi rmă ca fi ind o viziune progresistă, capabilă să 
identifi ce direcţii şi căi acceptabile de soluţionare a crizei globale. În aşa fel, de-
limitarea şi consolidarea diferitor modele bioetice se afi rmă ca o modalitate su-
plimentară de sporire prin diversitate şi originalitate a potenţialului umanităţii de 
autoevaluare, mobilizare, autoprotecţie și securizare în momente critice precum 
este perioada actuală, dominată de pericolele şi ameninţările crizei mondiale.

Concepția bioetică a fost lansată de către biologul şi oncologul american 
Van Rensselaer Potter (1911-2001), care utiliza termenul de bioetică pentru 
prima dată în articolul său „Bioetica – ştiinţa supravieţuirii”, în anul 1970, 
iar în anul 1971 dezvoltă teoria bioetică în lucrarea „Bioetica – o punte spre 
viitor”. Totuşi şi până la apariţia acestui termen au existat încercări de a asa-
na criza globală din domeniul moralei şi spiritualităţii prin defi nirea a unor 
noi teorii etice precum etica globală, etica ecologică sau biologică, elaborate 
cu scopul de a face faţă la expansiunea discrepanţelor structurale în defi nirea 
diverselor sisteme morale existente pe mapamond care, dincolo de faptul că re-
prezintă o moştenire inestimabilă şi o mostră de diversitate cultural-spirituală, 
pune în pericol posibilitatea unei colaborări dintre diverse tipuri de civilizaţii, 
promotoare a unor valori şi principii morale adesea contradictorii. În aşa fel, 
încă de la începutul sec. XX se fac remarcate eforturilor precursorilor bioeti-
cii contemporane, precum cele din lucrările cercetătorului-ecolog şi literatului 
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american Aldo Leopold (1887-1948), care propune o etică ecologică numită 
etică a Pământului (land ethic) ca formă nouă a concepţiei moralei capabile 
să infl uenţeze decisiv destinul umanităţii [1, p. 25]. Concomitent cu aceste 
proiecte noi, s-au făcut remarcate propunerile de edifi care a teoriei noosferei 
în contextul contracarării expansiunii crizei mondiale, ideea aparţinând gândi-
torului şi preotului francez Pierre Teilhard de Chardin [2; 3] şi fi losofului Edo-
uard Le Roy, continuate în perioada postbelică de către cercetătorului sovietic 
Vladimir Vernadsky. Un alt precursor al bioeticii potteriene, medicul, fi losoful, 
teologul şi marele altruist al perioadei contemporane, laureatul Premiului No-
bel pentru Pace - Albert Schweitzer (1875-1965), a expus în lucrările sale con-
ceptul eticii evlaviei pentru viaţă [4, p. 18]. Această idee se baza pe aprecierea 
vieţii ca valoare universală, în contextul în care doar fi inţele vii sunt purtătoare 
ale acestui miracol divin. Omul, ca fi inţă supremă a evoluţiei, nu este doar un 
produs al vieţii, ci şi un factor protector care are ca obligaţie să respecte şi să 
protejeze viaţa pe Terra, tratând-o cu respect şi divinaţie [5, p. 47]. În contextul 
acestor tipuri noi de atitudini morale, V. R. Potter consideră că „noi avem o de-
osebită necesitate de o Etică a Pământului, Etică a Naturii, Etică populaţională, 
Etică geriatrică, Etică a consumului etc., dar ele sunt toate incluse în Bioetică, 
deoarece supravieţuirea ecosistemului în întregime este o verifi care specifi că 
a sistemului nostru de valori”. Cu alte cuvinte, în viziune potteriană, bioetica 
cuprinde orice gen de relaţii care pot lua naştere în mediul social, dar şi rela-
ţiile societăţii ca entitate integră în raport cu natura, cu biosfera şi cu Terra, 
şi le reglementează pentru a optimiza şi facilita viaţa omului. În acelaşi sens, 
caracterizând bazele conceptuale potteriene ale bioeticii, profesorul moldovean 
T.N. Ţîrdea consideră că „ideea principală a bioeticii constă în faptul că valo-
rile general-umane nu trebuie studiate separat de realitatea biologică, deoarece 
omul rămâne totuşi parte a naturii, el are nevoie de hrană sănătoasă, aer curat 
şi apă pură, precum şi de natură sălbatică, fără de care este greu de imaginat o 
înaltă calitate a vieţii. El nu poate trăi fără animale, păduri, râuri, soluri care 
reprezintă nu doar resurse ecologice, ci şi condiţia de bază pentru supravieţui-
re, de asigurare a sănătăţii publice.” [6, p. 8-9]. Prin urmare, devine evident că 
bioetica chiar de la începutul delimitării sale ca domeniu distinct de cercetare 
s-a manifestat ca o concepţie morală generală şi vastă, acumulând sufi cient 
potenţial ştiinţifi c şi instituţional pentru realizarea scopului său suprem – de a 
elabora şi fundamenta teoria supravieţuirii omenirii și securizării dezvoltării 
sale ulterioare în condiţiile necesității depășirii crizei globale. 

Bioetica, drept domeniu ştiinţifi c de cercetare şi ca practică socială, apă-
rută la începutul anilor ’70 ai sec. XX, s-a bazat pe câteva premise obiective 
cu caracter sociopolitic şi ştiinţifi c. În aşa fel, se explică ipoteza unor analişti 
ai fenomenului bioetic precum că această nouă disciplină apare ca rezultat 
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al şocului suferit de opinia publică mondială în momentul dării publicităţii 
materialelor procesului de la Nuremberg (1947) asupra medicilor germani şi 
a activităţii acestora în cadrul lagărelor de concentrare. Tot a fost făcută pu-
blică şi cifra de circa 70.000 de oameni ucişi cu handicap fi zic, bolnavi psihic, 
persoane considerate inutile pentru societate – bătrâni, rromi, evrei, care au 
fost supuşi unor experimente biomedicale în condiţii de chinuri groaznice cu 
scopul realizării unui progres îndoielnic al ştiinţelor biomedicale. În rezultatul 
acestui proces judiciar asupra medicilor nazişti, a fost zdruncinată din temelii 
autoritatea medicului, atitudinea deosebită faţă de această profesie care domi-
na în societate din timpuri preistorice până atunci. Ca măsuri de contracarare a 
unor excese similare, în Codul de la Nuremberg a fost stipulată necesitatea de 
a monitoriza de către diverse foruri, precum societatea civilă, agenţii guverna-
mentale sau asociaţii profesionale medicale, activităţile personalului medical 
ce vizează direct sau indirect viaţa şi bunăstarea, sănătatea fi zică, psiho-emoţi-
onală şi socială a persoanei umane. 

O altă premisă importantă, care a prefi gurat apariţia bioeticii ca fenomen 
sociocivilizaţional complex, au constituit ritmurile galopante ale crizei mondi-
ale din a doua jumătate a sec. XX. Degradarea ecologică în proporţii globale 
pe Terra, creşterea progresivă a populaţiei planetei, proces scăpat de sub con-
trolul organismelor internaţionale şi guvernelor principalelor state vizate, creş-
terea discrepanţei la nivelul bunăstării oamenilor în societăţile foarte bogate şi 
cele foarte sărace din lume, goana înarmărilor, pericolul unui confl ict nuclear 
militar etc. – toate aceste aspecte au generat importante frământări în rândurile 
teoreticienilor şi practicienilor din domenii de o importanţă crucială precum 
sfera politicii, economiei, educaţiei, medicinii etc. În rezultat, au fost identi-
fi cate, inclusiv cu aportul unor asemenea instituţii mondiale infl uente precum 
Clubul de la Roma, posibilele căi de ieşire din impasul care continuă să se 
agraveze, în care se afl ă omenirea la etapa actuală. Bioetica, în acest context, 
a devenit un domeniu interdisciplinar de cunoştinţe vaste, dar şi de metode și 
mecanisme viabile de asanare a crizei mondiale. 

În afară de premisele enumerate de edifi care şi consolidare a disciplinei 
bioeticii, se mai evidenţiază astfel de aspecte precum elaborarea statutului şi 
fondarea de facto ale primelor instituţii bioetice – a centrelor şi comitetelor 
de etică (clinică sau a cercetării) și bioetică, începând cu anii ’70 ai secolului 
trecut. Pe lângă acestea, un impuls important pentru conştientizarea de către 
opinia publică a gravităţii situaţiei a constituit şi apelul biologului P. Berg care 
chema la un moratoriu (1974) asupra cercetărilor genetice, care pot crea con-
diţii pentru diverse manipulări, speculații și exagerări în domeniul ingineriei 
genetice în detrimentul individului uman și a civilizației umane, în întregime
[7, p. 52-54]. Din alt punct de vedere, factorul medical a constituit unul de 
bază în formarea bioeticii aşa cum o cunoaştem azi. Saltul tehnologic al medi-

Sprincean_Tipar.indd   65Sprincean_Tipar.indd   65 06.01.2017   10:12:0206.01.2017   10:12:02



66

cinii în ultimul secol a poziţionat această ştiinţă în categoria aşa-ziselor tehno-
ştiinţe, alături de diverse teorii biotehnologice sau cibernetice, gravitând în 
jurul problematicii fi inţei umane şi condiţiei sale vulnerabile. Aceste aspecte 
sunt amplifi cate de creşterea exponenţială a cererii sociale pentru diverse in-
venţii din domeniul biomedical, ca şi a investiţiilor din diverse surse în sfera 
biomedicini, pe fondalul aprofundării şi extinderii fenomenului sărăciei şi sub-
dezvoltării pentru majoritatea populaţiei planetei. Alţi factori care au contribuit 
la constituirea domeniului bioeticii, alături de ştiinţa şi tehnologia medicală, 
sunt aspectele sociale şi politice ale revoluţiei sexuale din anii ’60, accentuarea 
impactului mişcărilor sociale pentru emanciparea femeilor şi a luptei pentru 
apărarea şi promovarea drepturilor individuale ale cetăţeanului din deceniile 6 
şi 7 ale sec. XX, precum şi schimbarea radicală a atitudinii faţă de moarte în 
mentalitatea și cultura occidentală, odată cu lansarea dezbaterilor publice în 
problemele eutanasiei și avortului [8, p. 26; 9, p. 10-13].

În cadrul studiului de faţă se impune, de asemenea, o delimitare cât mai 
exactă a unor astfel de subiecte precum: defi nirea domeniului de interes și 
obiectului de cercetare specifi c bioeticii în contextul extinderii ariei cuprinse 
de abordarea securității persoanei umane, reieşind din specifi cul investigaţiei 
date cu referinţă la tangenţele tot mai evidente ale bioeticii cu diverse domenii 
ale politicului și studiilor de securitate, cum ar fi  sfera infl uenţelor şi interese-
lor politice, domeniul acţiunii politice de diferit nivel, sau schimbarea accen-
telor prioritare de la asigurarea securității militare a statului către promovarea 
securității persoanei umane. De asemenea, se impune o identifi care și preciza-
re a sectoarelor de interferență dintre spaţiul politic şi spaţiul civilizaţional ca 
locație a acțiunii și practicii bioetice în context individual - securitar. 

În aşa fel, vom considera ca fi ind spaţiu politic, întregul areal de concepţii 
teoretico-metodologice, doctrinar-ideologice, strategico-geopolitice, precum 
şi întreaga gamă de acţiuni și activități concrete cu caracter aplicativ, întreprin-
se de către actorii sociopolitici în strânsă corelație și interdependență sistemică 
cu totalitatea de procese și fenomene securitare și politice în societate. Astfel 
că, în spiritul defi niţiei date, se remarcă un important potenţial de colaborare 
şi întrepătrundere dintre spaţiul politic cu domeniul bioeticii, corelat cu totali-
tatea de priorități securitare ale societății de lungă durată. Totodată, e de men-
ţionat că noţiunea de spaţiu politic se impune ca parţial asimilată de o noţiune 
mai largă şi mai cuprinzătoare a spaţiului sociocivilizaţional, care indică asu-
pra locaţiei atât în sens geo-topografi c, cât şi virtual şi simbolic, a producerii 
contactelor, relaţiilor, proceselor şi fenomenelor socioculturale dintre şi de că-
tre diverşi factori sociocivilizaţionali care determină şi contribuie la evoluţia, 
perpetuarea în condiții sigure a civilizaţiei umane contemporane. Însă bioetica 
drept fenomen sociocivilizaţional prin excelenţă, precum şi ca domeniu de cer-
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cetare interdisciplinară, se regăseşte pe deplin, în modul cel mai fi resc, în acest 
spaţiu sociocivilizaţional unde a şi apărut, se dezvoltă şi continuă să se extindă 
către alte spaţii tangenţial conectate, precum cel sociopolitic, al spiritualită-
ţii, confesional sau a credinţelor religioase, spațiul deciziilor macro-sociale şi 
managementului internaţional sau al artei, al percepțiilor socio-senzoriale şi 
frumosului, spre exemplu. 

În condiţiile date, apariţia bioeticii ca fenomen sociocivilizaţional şi ca 
emanaţie a moralei umane, a modului de a percepe lucrurile, a concepţiei des-
pre lume, transformate la un moment dat printr-un proces pe cât de vital pentru 
viitorul omenirii, pe atât şi de incomod şi violent pe alocuri, apare ca o etapă 
fi rească a luptei corpului social pentru securizarea dezvoltării sale viitoare, în 
condiţii nefavorabile, înrăutăţite şi degradate inclusiv printr-un impact antro-
pic, dar puţin conştientizat şi în mare măsură necalculat şi involuntar la nivelul 
conştientului colectiv al societăţii umane. Bioetica, în contextul incompatibi-
lităţii sistemice şi organice, generatoare de sincope în funcţionare, de confl icte 
şi exagerări evidente care au însoţit permanent în decursul întregii istorii a 
omenirii cuplul categorial cu funcţii fundamental importante pentru existenţa 
societăţii umane dintre sfera acţiunii şi teoriei politice, a studiilor de securi-
tate pe de o parte, şi a domeniului normelor şi imperativelor etice pe de alta, 
a evoluat fulminant întâi de toate în calitatea sa de abordare etico-normativă 
cu caracter inedit şi actualizat în corespundere cu priorităţile societăţii umane 
într-o perioadă de criză profundă. Pe când menirea bioeticii, din perspectiva 
motivației fondatorilor săi, este să se impună în multiplele planuri ale vieţii 
sociale şi, mai cu seamă, în domeniul managementului politic al sociumului, 
care e prin defi niție rigid şi conservator, pentru a-l moderniza și fl exibiliza din 
punctul de vedere al implementării inovațiilor metodologice și tehnologice, 
a noilor instrumente şi tehnici, abordări şi perspective bazate pe transformări 
profunde ale conştientului colectiv la nivelul principiilor, concepţiilor şi va-
lorilor normativ-etice, implicând redefi nirea unor astfel de categorii precum 
„Binele” şi „Răul”, demnitatea, onestitatea, autonomia etc., cu scopul ultim de 
depăşire sustenabilă a crizei globale.

Problematica crizei globale a indus atât în conștiința socială, cât și în dis-
cursul științifi co-teoretic, aspecte ce provin dintr-o îngrijorare generală și 
nesiguranță în ziua de mâine. Acestea fi ind convergente subiectului securității 
și elaborării unei metodologii efi ciente de asigurare a securității la toate cele 
3 niveluri instituțional-obiectuale: la nivel internațional pe Glob, la nivelul 
securității statului și comunității, precum și la cel al securității și siguranței 
persoanei umane.  

Problematica securității umane a început să preocupe comunitatea acade-
mică și cercurile politice mondiale începând cu anii ’90 ai secolului trecut, fi ind 
promovată în special de structurile ONU, iar sensul acestui nou concept a constat 

Sprincean_Tipar.indd   67Sprincean_Tipar.indd   67 06.01.2017   10:12:0206.01.2017   10:12:02



68

în îmbogățirea termenului de securitate cu noi înțelesuri prezentându-l dintr-o 
perspectivă mult mai complexă ca până atunci, fi ind centrată nu doar pe aspec-
tul militar, ci pe persoana umană cu interesele și nevoile sale, fi ind identifi cate, 
în principal șapte componente de bază cum ar fi : securitatea economică, ali-
mentară, a sănătăţii, a mediului, securitatea personală, politică și a comunităţii.

În spațiul academic autohton studiile de securitate în cel mai larg sens al 
termenului își fac loc mai ales în ultimul deceniu și jumătate cu unele excepții, 
reprezentând în special pe academicianul A. D. Ursul și profesorul T. N. Țîrdea, 
interesați în mod deosebit de acest subiect pe parcursul a mai bine de două 
decenii în contextul problematicii supraviețuirii omenirii și noosferizării so-
ciumului, iar mai nou în contextul studiilor bioetice. În general, trebuie să 
remarcăm că tendința specifi că spațiului post-sovietic de a atrage în domeniul 
studiilor de securitate, și mai ales în cercetarea securității umane, mai cu sea-
mă reprezentanți ai științelor sociale și umanistice, activiști civici din dome-
niul apărării drepturilor omului etc., și mai puțini militari profesioniști, este 
valabilă și în cazul cercetătorilor din Republica Moldova, interesați de aceste 
subiecte. Desigur că, în acest sens, se remarcă și unele excepții prin atragerea 
în ultima perioadă, în studiul acestor fenomene și pe cercetătorii proveniți de 
la Academia Militară „Alexandru cel Bun” din Chișinău. Cu toate acestea, 
merită să fi e menționat că studiile și cercetările autohtone care țin nemijlocit 
și direct de problematica securității umane sunt încă puține ca număr, spora-
dice și încă prea puțin consistente științifi c, comparativ cu nivelul mondial. 
Totuși, vom remarca contribuția, uneori tangențială, la dezvoltarea studiului 
securității umane a următorilor cercetători din Republica Moldova, pe lângă cei 
menționați anterior: Al. Roșca, Gh. Rusnac, V. Moraru, V. Juc, C. Manolache, 
A. Barbăneagră, Gh. Costachi, V. Moşneaga, V. Beniuc, A. Pascaru, V. Capce-
lea, L. Roşca, A. Roșca, I. Rusandu, I. Josanu, V. Varzari, O. Țâcu, V. Leancă,
R. Grosu, V. Ungureanu, S. Mîtcu, V. Ciubotaru, I. Pîntea, N. Chirtoacă, N. Albu, 
D. Bencheci, M. Bencheci, L. Bostan (Rubanovici), V. Trofi mov, S. Moraru, 
A. Rusnac, V. Efremov, I. Iacub, V. Enicov, I. Richicinschi, A. Rotari, R. Nichifor, 
N. Afanas, Gh. Mereuță ș.a. 

În Republica Moldova, cercetarea problematicii securității umane nu poar-
tă un caracter sistematizat, ci tratează acest subiect în contextul altor proble-
matici de cercetare din diverse domenii științifi ce. În principal, este necesar de 
remarcat că elaborările teoretice cu privire la securitatea umană care aparțin 
cercetătorilor din Republica Moldova au fost infl uențate considerabil de tren-
dul internațional de studiere a tematicii securității umane care preocupă co-
munitatea științifi că la nivel mondial. Participarea la numeroase conferințe 
internaționale, precum și alte forme de colaborare cu cercetătorii de peste ho-
tare, în special cu cei din vestul Europei, a făcut posibilă apariția și în spațiul 
autohton a unor studii în domeniul securității umane. 
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Astfel, un cercetător moldovean de referință în domeniul securității, în 
general, care a abordat tangențial problemele de securitate umană este aca-
demicianul A. D. Ursul, actualmente activând în cadrul mai multor instituții 
de învățământ superior din or. Moscova, Federația Rusă, infl uențând și fi ind 
infl uențat de mediul academic de limbă rusă în acest domeniu de cercetare. Pe 
lângă contribuția sa deja menționată, vom mai aduce în discuție o parte dintre 
studiile sale realizate în colaborare cu alți cercetători din Republica Moldova. În 
așa fel, subiectul securității persoanei umane a fost analizat tangențial în cerce-
tarea publicată în 2012 în colaborare dintre profesorul A.D. Ursul, T.N. Țîrdea 
și T.A. Ursul referitor la aspectul politologic al procesului dirijării edifi cării 
dezvoltării durabile [10, p. 193]. S-a menționat că procesul de instituire a unui 
centru global de dirijare a dezvoltării durabile are ca scop respectarea echității 
față de generațiile viitoare și asigurarea securității umane pentru acestea într-
o măsură nu mai mică decât poate fi  instituită acum pentru generația actuală. 
Însă problematică aspectelor de securitate se cerea în mod imperativ de a fi  
dezvoltată în contextul tematicii acelei lucrări pentru a sublinia în mod echi-
librat toate elementele fenomenului dezvoltării durabile, inclusiv securitatea 
umană, așa după cum s-a procedat în unele lucrări ale profesorului T.N. Țîrdea 
pentru care preocuparea pentru problematica securității umane a fost una de 
importanță majoră pe lângă aspectele bioetice și metodologice a supraviețuirii 
omului în condițiile crizei globale. În una dintre aceste lucrări a fost funda-
mentată conexiunea concepției securității umane cu principiul biosferocentrist 
și paradigma noosferică [11, p. 11]. Abordarea teoretico-metodologică a tema-
ticii acestei lucrări a lăsat amprenta și asupra concluziilor trasate de către cer-
cetătorul moldovean, potrivit cărora concepția cu privire la securitatea umană 
este de sorginte biosferocentristă și noosferică participând activ la depășirea 
crizei globale. Pe de altă parte, profesorul T.N. Țîrdea subliniază necesitatea 
edifi cării unei strategii globale de asigurare a securității umane, iar imperati-
vul-cheie a acesteia ar fi  formarea unității strânse dintre identitatea umană și 
memoria socială [12, p. 155]. Incursiunea fi losofi că a profesorului T.N. Ţîrdea în 
problematica securității umane poartă un caracter metodologico-prospectiv, ana-
lizând securitatea umană în termeni instrumentali, abordare care ar transforma 
această concepție în una practico-aplicativă în contextul promovării dezvoltării 
durabile, proces analizat multilateral de mai mulți oameni de știință moldoveni. 

Bunăoară, academicianul A. D. Ursul, în colaborare cu profesorul V. Juc și 
I. Rusandu, au dezvoltat ideea referitor la aplicabilitatea metodologiei dezvol-
tării durabile în dirijarea proceselor social-politice, cu un impact direct asupra 
nivelului de asigurare a securității persoanelor în societate, spre exemplu, prin 
ameliorarea condițiilor ecologice ale vieții oamenilor [13, p. 18]. În articol se 
reiterează ideea referitor la necesitatea respectării unor astfel de principii 
precum cel al echității sociale dintre diverse categorii din socium în procesul 
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implementării politicilor ecologice ca metodă de promovare a dezvoltării du-
rabile și implicit, a securității persoanei. Totuși, potrivit concepției securității 
umane, politica de mediu este direct dependentă de modelele industrial-econo-
mice dominante în societate și de succesul de aplicare a strategiilor din acest 
domeniu. Într-un alt articol, I. Rusandu și V. Juc au propus conceptul securității 
umanitare corelat cu dezvoltarea durabilă [14, p. 123]. În articol se analizează 
geneza concepției securității umane și se menționează o serie de componen-
te intrinseci ale acestei concepții, potrivit documentelor ONU, în contextul 
necesității elaborării riguroase a metodologiei dezvoltării umane durabile. Însă 
un nivel înalt al securității umane înseamnă nu doar politici de stat și institui-
rea unui cadru normativ favorabil asigurării securității omului în comunitate, 
ci și fortifi carea și amplifi carea capacităților lui proprii de a-și auto-asigura 
securitatea prin soluționarea problemelor cu care se confruntă zilnic.

Profesorul V. Juc, I. Rusandu și V. Ungureanu au elaborat în anul 2010 
un studiu referitor la consolidarea aspectului politic al securității Republicii 
Moldova, aspect care, potrivit normelor și defi nițiilor elaborate de PNUD, face 
parte intrinsecă din conceptul securității umane [15, p. 151]. Cu toate că scopul 
studiului în cauză a fost analiza implicațiilor geopolitice a securității politice 
din Republica Moldova, o serie de elemente specifi ce securității umane au 
constituit obiectul analizei, astfel în contextul confl ictului înghețat din Trans-
nistria autorii s-au referit la lipsurile și degradarea calității vieții populației din 
regiune: „de la corupție până la trafi c de fi ințe umane și armament” [15, p. 152].  
Fără dubii că o analiză mai amănunțită a consecințelor confl ictului transnistrean 
pentru populația civilă, bunăstarea și securitatea acesteia ar fi  fost binevenite. 

Într-o altă cercetare, V. Juc și V. Ungureanu s-au referit într-o perspectivă 
istoriografi că și teoretico-metodologică la o serie de aspecte ce țin de secu-
ritatea umană în contextul promovării și consolidării securității naționale a 
Republicii Moldova [16, p. 23]. Astfel, a fost analizată problematica securității 
umane în plan pluridimensional, potrivit modelului propus de reprezentanții 
Școlii de la Copenhaga cu toate că asemenea componente ale securității umane 
precum securitatea comunitară, securitatea personală sau a sănătății cetățenilor 
meritau să fi e subliniate în mod deosebit de către autori ca o prioritare în con-
textul securității naționale a Republicii Moldova. 

Lucrarea elaborată de V. Juc și dedicată analizei securității naționale a Re-
publicii Moldova în contextul transformărilor structurale de sistem „postrăz-
boi rece”, publicată în anul 2015, amintește de preocuparea mai multor orga-
nisme internaționale, cum ar fi  Uniunea Europeană sau Cooperarea Economică 
Asia-Pacifi c (APEC), de promovarea securității umane și a obiectivelor sale în 
contextul politicilor internaționale [17, p. 118]. La fel, autorul analizează mul-
tiple aspecte legate de asigurarea securității umane în Republica Moldova și 
adoptarea cadrului legislativ adecvat, de exemplu referitor la combaterea tra-
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fi cului de fi ințe umane, a violenței în familie, la asigurarea egalităţii de șanse 
între femei și bărbaţi etc., sub impactul unor organisme internaționale prezente 
în Republica Moldova, cum ar fi  Organizaţia pentru Securitate și Cooperare în 
Europa (OSCE) [17, p. 156]. Pentru o plenitudine a imaginii politicii externe 
și a celei de securitate ale Republicii Moldova în perioada contemporană, pre-
zentate de profesorul V. Juc în această lucrare deosebită, poate fi  binevenită și 
o referire directă la modul de implementare în Republica Moldova a strategiei 
de promovare a securității umane pe plan mondial atât sub egida ONU și a 
PNUD, cât și a UE, date fi ind preocupările clasei politice autohtone pentru o 
cooperare strânsă, de exemplu în cadrul proiectului ONU referitor la Obiecti-
vele de Dezvoltare ale Mileniului.

Activitățile nemilitare ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord 
(NATO) au fost analizate într-o lucrare semnată de V. Juc și S. Mîtcu, cu 
referință la asemenea preocupări ale acestei organizații precum domeniul 
științei, pentru fortifi carea economiei, ecologiei, drepturilor omului și com-
baterii consecințelor dezastrelor naturale și umanitare [18, p. 28]. De altfel, 
marea majoritate a impedimentelor cu care se confruntă Republica Moldova în 
vederea fortifi cării securității umane a cetățenilor proprii, cum ar fi  rețelele de 
crimă organizată ce activează și pe teritoriul țării, rețelele de trafi c a fi ințelor 
umane și de organe pentru transplant, sărăcia și subdezvoltarea, pericolele de 
catastrofe ecologice și naturale, toate constituie priorități și pentru NATO în 
vederea securizării maximale a celor mai vulnerabile regiuni de pe Terra, prin-
tre care se regăsește și Republica Moldova. În contextul activităților nemilitare 
ale NATO cu referință la realizarea scopurilor conceptului de securitate umană 
ar fi  fost binevenită o analiză și a doctrinei CIMIC a Alianței (Civil-Military 
Cooperation), prin care se promovează sprijinirea mediului civil și suportul 
forței. La fel, în cadrul lucrării semnate de V. Juc și S. Mîtcu, se impunea și o 
analiză a noului Concept Strategic al NATO, adoptat la Summitul de la Lisa-
bona în noiembrie 2010, ce se referea inclusiv la o serie de perspective de asi-
gurare tangențială a securității umane precum: gestionarea crizelor și confl ic-
telor inclusiv din afara spațiului NATO, terorismul și trafi cul ilegal, securitatea 
cibernetică și energetică etc. La subiectul dat însă, s-a expus O. Țâcu într-un 
articol publicat în mass-media autohtonă în care se referea la problemele de 
actualitate referitor la securitate umană în relația din perioada ultimelor două 
decenii dintre NATO și Republica Moldova [19]. În concluzie la acest studiu, 
s-a remarcat că „componenta de securitate umană este dominantă” în politi-
cile și capacitatea NATO de a aborda situații critice, precum cazul confl ic-
tului transnistrean spre exemplu. Astfel, Republica Moldova poate considera 
Alianța un partener veritabil în vederea soluționării celor mai grave probleme 
cu care se confruntă. Totuși securitatea umană a cetățenilor Republicii Moldo-
va într-o măsură mai mare depinde de politicile de stat, precum și de ritmurile 
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de emancipare a societății civile autohtone, ca mecanisme interne, pe lângă 
cele externe, de fortifi care a capacității de asigurare a securității persoanelor. 

Un studiu teoretic, publicat în anul 2012, referitor la conceptualizarea fe-
nomenului securității din perspectiva ultimelor elaborări în domeniu, aparține 
cercetătorilor V. Juc și V. Varzari, realizând tangența cu problematica securității 
umane [20, p. 135]. În acest studiu se încearcă o transpunere a diversității 
semnifi cațiilor fenomenului securității, inclusiv a securității umane, pe terenul 
social și politic al Republicii Moldova. Evoluția rapidă a elaborărilor teore-
tice cu privire la securitate în perioada „postrăzboi rece” a necesitat o abor-
dare generală fenomenului și o conceptualizare a acestuia, mai cu seamă din 
perspectiva migrării accentului în studiile contemporane de securitate de la 
securitatea statului asigurată preponderent pe cale militară, către securitatea 
persoanei umane prin asigurarea împlinirii întregului spectru de interese ale 
sale. Într-un context similar, cercetătorul V. Varzari vine să facă tangența dintre 
cadrul teoretic al studiilor de securitate și domeniul aplicabilității practice a 
cunoștințelor, abilităților, metodelor, mecanismelor și instrumentarului speci-
fi c activității de asigurare a securității. Propunerile sale referitor la reformarea 
sectorului securității naționale a Republicii Moldova care vizau „intensifi ca-
rea luptei împotriva crimei organizate, inclusiv trafi cul de fi inţe umane” sunt 
direct conectate la dezideratele securității umane [21, p. 62]. Cu toate că, în 
contextul celor mai importante amenințări de securitate cu care se confruntă 
Republica Moldova la etapa contemporană, strategia sa națională de securitate 
este necesar să fi e completată cu prevederi clare referitor la combaterea crime-
lor economice și a corupției, a eradicării sărăciei și a promovării principiilor 
statului de drept cu o justiție echitabilă și transparentă. Problemele securității 
naționale a Republicii Moldova, tangențial legate și de securitatea umană, au 
continuat să preocupe același cercetător, care remarca într-o lucrare apărută în 
anul 2014 că în conformitate cu interesul țării noastre în perspectiva dezvol-
tării sale în condiții de securitate, integrarea europeană ca „preluare, adaptare 
și implementare a normelor și instrumentelor ce promovează existența unor 
instituții stabile, garantează democrația, supremația legii, drepturile omului și 
protecția minorităților” [22, p. 44]. Cu toate că dezideratele securității umane 
nu pot fi  atinse decât doar în ansamblu și nu segmentar. Securitatea mediului de 
trai a persoanei poate fi  asigurată doar în condițiile unei securități economice 
și politice, iar securitatea ecologică, pe de altă parte, ca element al securității 
umane, determină nivelul securității sănătății omului și al celei alimentare.  

Este de remarcat faptul că dimensiunea ecologică a securității preocupă 
cercetătorii din Republica Moldova de aproape două decenii, dată fi ind situația 
și problemele cu care se confruntă societatea autohtonă în rezultatul poluării 
solului, apelor și aerului ca efect al funcționării decenii la rând în sec. XX a agri-
culturii de tip sovietic cu un înalt grad de chimizare. Academicianul Gh. Rusnac 
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semnala acest aspect printre primii în studiile autohtone de securitate, sub-
liniind necesitatea depășirii acestei probleme complexe pe calea deschiderii 
internaționale a statului nostru și a implementării principiilor dezvoltării dura-
bile [23, p. 341]. La același subiect, cercetătorii Gh. Rusnac și C. Manolache, 
într-un studiu aprofundat publicat în anul 2002, aveau să atenționeze asupra 
impactului semnifi cativ al aspectului militar asupra apariției și soluționării pro-
blemelor de mediu ca subiect al asigurării securității ecologice pentru un trai 
de o calitate înaltă a vieții omului [24, p. 62]. Securitatea umană, fi ind strâns 
legată de cea ecologică, incluzând-o la un moment dat, potrivit defi nițiilor 
lansate de PNUD, poate fi  fortifi cată și amplifi cată numai în condițiile creșterii 
capacității societății de a administra efi cient domeniul resurselor naturale dis-
ponibile, precum și modul de producere în condiții ecologic curate a bunuri-
lor și alimentelor necesare, iar forțele militare, asemeni practicilor din cadrul 
NATO, pot pune la dispoziția societății cele mai performante tehnologii militare 
și soluții care pot fi  transformate și conversate în scopuri pașnice și ecologice. 

Prezența problemelor de securitate umană pe agenda structurilor de se-
curitate din Republica Moldova a fost precăutată de către C. Manolache și
V. Trofi mov în lucrarea „Establishment and evolution of the national security 
of the Republic of Moldova”, publicată în anul 2013. Se constată că orga-
nismul cel mai important care are ca funcție monitorizarea amenințărilor la 
adresa securității naționale – Consiliul Suprem de Securitate sub conducerea 
Președintelui țării, este direct interesat de nivelul respectării drepturilor omu-
lui, de combaterea corupției și altele – subiecte din domeniul securității umane 
[25, p. 19]. Totuși abordarea problemelor ce țin de securitatea umană de către 
structurile statului abilitate cu asigurarea securității în Republica Moldova, 
poartă un caracter mai mult haotic, conjunctural și se face doar în regim de 
urgență în contextul apariției pe termen scurt și imediat a acestor tipuri de 
amenințări, dar nu sunt preocupări sistemice sau profi lactice, nefi ind perma-
nent monitorizate de structurile specializate pentru a nu admite amplifi carea și 
scăparea de sub control al acestora. Într-o altă lucrare, cercetătorul C. Manolache 
a analizat în context generalizat problematica dezvoltării durabile în corelație cu 
necesitatea asigurării securității naționale, considerând că în cazul Republicii 
Moldova aceste scopuri sunt deplin complementare, iar obiectivele trasate de că-
tre ONU pentru aderarea la principiile dezvoltării durabile pot și trebuie transpu-
se în concepția securității naționale pe termen lung [26, p. 231]. Contrar opiniei 
generalizate a comunității academice, concepția și strategia securității naționale 
a Republicii Moldova apar doar aprox. cu un deceniu mai târziu, având puține 
tangențe cu concepția dezvoltării durabile, referindu-se mai ales la problemele 
curente și imediate de securitate cu care se confruntă țara noastră.

Aceeași problematică a dezvoltării durabile în corelație cu asigurarea unui 
nivel decent de securitate umană în Republica Moldova a fost analizată de 
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către academicianul Al. Roșca într-un studiu publicat în anul 2007, în care se 
menționează că dezvoltarea durabilă “nu este un concept cu totul nou, diverse 
aspecte ale sale au fost preluate din diferite doctrine social-fi losofi ce şi politice 
de inspiraţie social-democratică” [27, p. 42]. Totuși problematica omului preo-
cupă autorul, în contextul unei ofensive sociale, politice, instituționale a noilor 
concepte de dezvoltare și siguranță a persoanei, amintind că „liberalizarea eco-
nomică şi politică prin sine însăşi, adică fără a fi  însoţită de o politică socială 
democratică şi echitabilă, nu poate crea condiţii obiective pentru manifestarea 
liberă a omului” [27, p. 43]. Fără îndoială că și libertatea umană, respectul pen-
tru drepturile omului stau la baza bunei funcționări a sistemului sociopolitic, 
dar asigurarea securității umane, în deplinătatea conceptuală a acestui termen, 
prin atenția deosebită acordată nu doar garantării echității sociale în condițiile 
unei economii și societăți liberalizate, dar și a respectării necesităților fi ecărui 
cetățean luat în parte referitor la siguranța personală, alimentară, de mediu etc. 
este recunoscută de către comunitatea internațională ca o condiție sine qua non 
pentru progresul sustenabil a omenirii. 

Profesorul V. Moraru analizează problematica securității din perspectivă 
mediatică, subliniind importanța informației prezentate în mass-media pentru 
publicul larg, care uneori poate afecta și securitatea națională sau, mai des, 
informația dată poate fi  prezentată ca fi ind secretizată, pentru a transforma 
procesul politic într-un show mediatic cu impact manipulator asupra societății 
[28, p. 58]. În acest context, securitatea umană a populației dintr-un anumit 
spațiu mediatic poate fi  periclitată prin interferența în acest spațiu a diverselor 
interese  contrare și destructive, generate de factori destabilizatori, de origi-
ne externă sau internă față de sistemul în cauză. Dreptul omului la informare 
corectă, la participare politică în condiții echitabile la fel poate fi  desconsi-
derat și neglijat prin transformarea procesului politic, a dezbaterilor publice 
într-un spectacol regizat de anumite elite sau cercuri infl uente. Problematica 
libertății ca o condiție pentru asigurarea securității informaționale a fost ana-
lizată de către cercetătorii V. Moraru și S. Moraru, potrivit cărora „informaţia, 
privită în ansamblu, înseamnă cunoaștere, iar cunoașterea conduce inevitabil 
la progresul tehnologic, și, dintr-o altă perspectivă, la descătușarea persoanei 
umane și la afi rmarea ei plenară, realizarea propriei libertăţi” [29, p. 159]. Prin 
urmare, libertatea persoanei este direct proporțională nivelului de asigurare a 
securității informaționale cu impact determinant asupra securității umane, iar 
metoda informațională de asigurare a securității contribuie decisiv la garan-
tarea drepturilor și libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, asigurarea unui 
nivel de trai decent populaţie, potrivit autorilor. Totuși, pentru a obține un efect 
durabil al securizării informaționale a unui spațiu cu repercusiuni clare asupra 
siguranței pe termen lung a cetățenilor, se cere o participare și implicare a 
societății civile, a opiniei publice, nu doar în contextul diversifi cării surse-
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lor de informare, dar și în identifi carea și anihilarea cauzelor dezinformării și 
manipulării premeditate. Aceiași autori propun spre atenție o cercetare asupra 
securității naționale, tratată ca problemă politologică, din perspectiva ultime-
lor elaborări în domeniu. În așa fel, securitatea națională e strict legată de 
bunăstarea și buna funcționare a comunității umane în care nu pot fi  încălcate 
drepturile și libertățile fundamentale ale omului [30, p. 172]. Cu toate acestea, 
securitatea națională nu poate fi  concepută doar ca securitate externă a unui 
stat care vizează apărarea intereselor naționale ci, în epoca postmodernă, secu-
ritatea umană înglobează orice formă de asigurare a unei stabilități și progres 
a fi inței umane întâi de toate. 

Un important cercetător care a contribuit substanțial la evoluția studiilor 
autohtone de securitate a fost I. Josanu, care menționa asemenea factori de 
risc pentru securitatea națională a Republicii Moldova, tangențial legate de 
securitatea umană, precum „fenomenul corupţiei şi a interesului de grup, econo-
mia tenebră ce subminează considerabil potenţialul economic al ţării şi erodează 
suveranitatea statului de drept” [31, p. 43]. Prin urmare, aspectele economice ale 
securității cu impact direct asupra securității persoanei, securității politice și co-
munitare, nu pot fi  neglijate, ba chiar devin determinatorii pentru nivelul de se-
curitate a întregului sistem social în cazul Republicii Moldova, grav afectate de 
asemenea fenomene, precum corupția, trafi cul de persoane sau crima organizată. 

Cercetătorul I. Pîntea analizează pericolele evidente și probabile la adresa 
securității Republicii Moldova, menționând printre altele și cele ce afectează 
securitatea umană a cetățenilor țării, cum ar fi  subdezvoltarea economică, lip-
sa respectului cuvenit pentru drepturile omului etc. [32, p. 28]. Pericolele și 
amenințările la adresa securității umane în general, iar pentru Republica Mol-
dova, în particular, trebuie să fi e monitorizate în mod aparte și nu împreună cu 
alte tipuri de amenințări și riscuri de securitate, ci conform unei grile speciale 
pentru a permite o intervenție mai rapidă și efi cientă de redresare a situației de 
degradare și amenințare a securității umane, în acest sens fi ind lansată o dispută 
activă mai bine de un deceniu în urmă, în vederea elaborării unui indice specifi c 
domeniului cum ar fi  cel al insecurității umane, fi ind în curs de defi nitivare. 

Reputatul expert militar V. Ciubotaru s-a remarcat în studiile autohto-
ne de securitate printr-o analiză comparativă temeinică a funcționalității și 
viabilității sistemelor de securitate națională în regiunea sud-est europeană 
prin aducerea în discuție a unei astfel de instituții de o importanță crucială 
pentru sistemul de asigurare a securității în Republica Moldova cum este Con-
siliul Suprem de Securitate, menționând că acesta are printre prioritățile sale 
și eliminarea a oricăror pericole și amenințări la adresa securității individuale 
a cetățenilor, la adresa comunităților locale, pe lângă funcțiile macro-siste-
mice bine cunoscute ce țin de apărarea națională [33, p. 88]. Sistemul autoh-
ton al asigurării securității naționale se cere a fi , în mod imperativ, adaptat 
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priorităților concepției securității umane prin includerea în cele mai impor-
tante legi și acte normative în domeniu a prevederilor respective inspirate din 
legislația internațională, inclusiv cea elaborată de ONU, dar și prin formarea 
unor structuri civice de control, consiliere și parteneriat în privința aplicării 
politicilor de securitate în Republica Moldova de către structurile specializate, 
inclusiv de către Consiliul Suprem de Securitate. Această chestiune a refor-
mării sistemului de securitate a Republicii Moldova a fost pe larg dezbătută 
la numeroase foruri academice, activitate în care s-a inclus plenar și cercetă-
torul N. Chirtoacă, menționând necesitatea fortifi cării securității civile în țara 
noastră, pentru eliminarea unor asemenea provocări precum tortura și abuzul 
în domeniul drepturilor omului pe teritoriul transnistrean, corupția endemică, 
politizarea excesivă a mass-mediei care periclitează libertatea la exprimare a 
cetățeanului etc. [34, p. 56]. Ca urmare a celor mai viguroase trenduri pe plan 
mondial, sistemul securității naționale a Republicii Moldova inevitabil se re-
profi lează dintr-un mecanism strict axat pe contracararea pericolelor externe, 
într-un sistem fl exibil de prevenire a amenințărilor și de diminuare a riscurilor 
la adresa securității umane. Și acest proces este cu atât mai amplu și sustenabil 
cu cât Republica Moldova înaintează pe calea europeană. 

Diverse aspecte ale securității naționale a Republicii Moldova au fost puse 
în discuție de către profesorul V. Beniuc, menționându-se în principal cele ce 
dezvoltă problematica interesului național [35, p. 23]. Vom atrage atenția că în 
decursul întregii existențe a Republicii Moldova ca stat independent, interese-
le sale naționale mereu au fost conectate la problematică specifi că concepției 
securității umane, cum ar fi : reducerea sărăciei, relansarea economică într-un 
mediu prielnic pentru organizarea și dezvoltarea afacerilor, extinderea respec-
tării drepturilor și libertăților omului, atât spațial, inclusiv pe teritoriul transnis-
trean necontrolat de autoritățile statului, cât și din perspectiva reformării organe-
lor judiciare, direct responsabile de asigurarea funcționării statului de drept etc. 

În contextul analizei confl ictelor sociale din Republica Moldova în perspec-
tiva asigurării securității umane, A. Pascaru menționează că echilibrul identitar 
în societatea autohtonă poate fi  menținut printr-o instituire a stabilității socio-
politice referitor la identitatea societății ca totalitate a identităților etnice, con-
fesionale comunitare ale membrilor săi [36, p. 126]. Se impune, în consecință, 
mențiunea că concilierea socială, inclusiv în cazul Republicii Moldova, poate 
deveni o garanție a securității umane cu condiția impunerii acestei concilieri în 
rezultatul contribuției și aportului unor instituții de o importanță fundamentală 
pentru societate care ar conferi sustenabilitate și vigoare proceselor securitare. 

Asigurarea libertăților omului și a dezvoltării sustenabile a societății mol-
dovenești a constituit o preocupare importantă pentru cercetătorul V. Capcelea, 
care în lucrarea sa  referitor la tranziția Republicii Moldova către un sistem capi-
talist viabil, amintește despre necesitatea efectuării tranziției cu condiția asigură-
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rii securității alimentare și a sănătății oamenilor în condiții de echitate socială 
[37, p. 65]. Respectul pentru dezideratele de securitate umană în societățile în 
curs de dezvoltare și afl ate în faze tranzitorii poate constitui un element fun-
damental pentru garantarea succesului reformelor daca aceste principii ale 
securității umane sunt plasate de către guvernanți ca piloni ai stabilității sociale 
și obiective intermediare și fi nale pentru procesul transformărilor societale. 

Domeniul securității și supraviețuirii omenirii, analizat din perspectivă bi-
oetică, se include în preocupările profesorului L. Roşca, ce se pronunță pentru 
asigurarea respectării drepturilor persoanei umane în contextul efi cientizării 
eforturilor omenirii la nivel global de a asana criza mondială [38, p. 251]. 
Drepturile fundamentale ale omului și dezvoltarea durabilă ca garanție a asigu-
rării securității umane sunt complementare și interdependente cu imperativele 
bioetice de supraviețuire sustenabilă în condițiile crizei globale. În altă lucrare, 
L. Roșca afi rmă că potențialul uman este inepuizabil în principiu și constituie 
o resursă perenă și cea mai stabilă pe care trebuie să se bazeze toate strategiile 
de ameliorare a situației globale de depășire a crizei, prin moralitate, echitate, 
corectitudine, organizare și disciplină întâi de toate, iar securitatea omului este 
în dependență organică de capacitatea societății de a face față provocărilor 
globale [39, p. 81]. Totuși, deoarece posedă un set elaborat de mecanisme și 
abordări de aplicabile în diverse situații de confl icte și derapaje sociale, mili-
tare, de mediu sau umanitare, paradigma securității umane devine un suport 
metodologic pe larg acceptat în lumea contemporană și un ghid efi cient de 
implementare practică a multiplelor strategii din diverse domenii care au ca 
scop de bază ameliorarea vieții omului prin soluționarea și anihilarea efectelor 
nocive ale crizei globale. 

Cercetătoarele A. Roșca și N. Albu analizează, într-un studiu publicat în 
anul 2007, opinia experţilor cu privire la diversele amenințări de securitate cu 
care se confruntă Republica Moldova. Se menționează în raport că „proble-
mele migraţiei ilegale şi ale trafi cului de fi inţe umane sunt evaluate de către 
experţi ca fi ind grave ameninţări în adresa securităţii în sfera socială din 
Republica Moldova” [40, p. 214]. Cu alte cuvinte, aceste amenințări de secu-
ritate din sfera socială sunt direct conectate la problematica securității umane, 
afectând cel mai grav toate sferele vieții sociale a cetățenilor, iar concluzia 
autorilor studiului asupra atitudinii experților referitor la securitatea economi-
că în țara noastră e și mai categorică: „în opinia experţilor, … economia este 
dominată de interesele elitei politice, Republica Moldova fi ind un exemplu 
al „statului capturat” [40, p. 218]. Prin urmare, domeniul securității umane 
din Republica Moldova se dovedește a fi  serios afectat de multiple riscuri și 
pericole, fi ind foarte vulnerabil și dezechilibrat, iar cel mai afectat în rezultat 
rămâne cetățeanul, nevoit să supraviețuiască în situația materială precară, ale 
cărui drepturi și libertăți sunt restrânse și negarantate de instituțiile statului în 
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condițiile date. Analiza infl uenței factorului geopolitic asupra securității naționale 
a Republicii Moldova a fost cercetat de către Natalia Albu, fi ind relevate o serie 
de aspecte care pot contribui la fortifi carea securității umane pe plan intern, au-
toarea amintind, spre exemplu, de importanța procesului de aderare a Republicii 
Moldova la Uniunea Europeană care, prin Acordul de asociere semnat de părți, 
vine să remedieze substanțial nivelul de securitate umană a cetățenilor, prin noi-
le politici ale statului [41, p. 469]. Transformarea statelor mici, precum este Re-
publica Moldova la ora actuală, în puteri importante pe plan extern, în termenii 
teoriilor lansate de B. Buzan, poate avea loc cu concursul unui mediu geopolitic 
sustenabil, cum ar fi  cel al UE, capabil să declanșeze reforme economice și sociale 
interne, fortifi când securitatea umană în Republica Moldova, prin determinarea 
clasei politice autohtone prin metode diplomatice și politici inteligente, de a da de 
mai multă inițiativă și coeziune în modernizarea societății. Același autor, în con-
textul cercetării diverselor sisteme și concepte privitor la securitatea societății în 
concordanță cu interesele sale naționale, menționează printre altele și de noțiunea 
de securitate umană care este considerat ca fi ind „subiectul numeroaselor con-
troverse academice şi politice. Aceasta se datorează faptului că ea se referă în 
mod exclusiv la individ şi respectiv trece de nivelul statului”. [42, p. 10]. Totuși 
concepția securității umane nu este caracterizată strict de controversa și disputa 
referitor la obiectul protejat prin eforturile de asigurare a securității, opunând sta-
tul față de individul uman și invers, ci implică statul în politicile, strategiile, dar și 
activitățile de asigurare a intereselor și integrității persoanei umane. Din alt punct 
de vedere, individul participă activ, din perspectiva acestei abordări, la asigurarea 
securității instituțiilor de stat, din moment ce aceasta este în propriul lui interes.  

Cercetătorii V. Efremov și V. Moşneaga s-au aprofundat în analiza proble-
maticii drepturilor omului din perspectiva evoluției acestui concept în corelație 
cu securitatea persoanei umane și opoziția dintre individul uman și stat [43, p. 51]. 
Subliniind necesitatea edifi cării unor mecanisme tot mai efi ciente de garantare 
a intereselor individuale față de drepturile colective, autorii vin să contribuie 
la promovarea importanței persoanei umane, a intereselor și necesităților sale, 
în comparație cu societate și statul, interesele naționale și necesitățile publice, 
ceea ce vine în sprijinul conceptului securității umane propus de PNUD. Deși 
analizează categorii juridice, precum drepturile și libertățile, autorii nu le pla-
sează în corelație strictă cu obligațiile și responsabilitățile, ceea ce denotă o 
perspectivă fi losofi că și socială asupra subiectului lucrării. 

O serie de autori și lucrări din spațiul academic al Republicii Moldova 
s-au remarcat prin analiza securității umane din perspectiva dreptului, pre-
cum și a problematicii mecanismelor juridice de garantare a acesteia. Astfel, 
Al. Barbăneagră propune „pacea” ca element fundamental în perspectiva asi-
gurării securității civilizației umane și califi că infracțiunile contra păcii ca fi -
ind inclusiv împotriva drepturilor şi libertăţilor cetăţeanului [44, p. 107]. Secu-
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ritatea omului poate fi  garantată de către instituțiile naționale și internaționale 
doar în condiții de stabilitate și pace, atunci când autoritatea acestor instituții 
este socialmente recunoscută și funcțională. 

Cercetătorii Gh. Costachi și I. Iacub își aduc contribuția la cercetarea 
securității umane prin precăutarea raportului dintre statul de drept și securi-
tatea juridică, presupunând asemenea exigenţe ca neretroactivitatea, accesi-
bilitatea şi previzibilitatea legii ce pot garanta transparența și funcționalitatea 
justiției ca element fundamental de garantare a securității personale etc. [45, p. 5]. 
Calitatea legii și a procedurilor juridice devin aspecte de o importanță cruci-
ală pentru asigurarea securității juridice cu un impact imediat asupra calității 
vieții individului uman. Un alt studiu al profesorului Gh. Costachi subliniază 
că garantarea securității persoanei poate fi  realizată doar pe calea educației pu-
blice cu privire la drepturile și libertățile omului [46, p. 17]. 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 indispensabile pentru o dezvoltare umană sustenabilă şi pentru 
asigurarea securităţii persoanei. Cercetătorul V. Enicov analizează problematica 
securității persoanei ca element al securității naționale, propunând să fi e adopta-
tă în Republica Moldova o concepție distinctă a asigurării securității umane pen-
tru o mai mare efi ciență a protecției persoanei [47, p. 22]. În condițiile în care în 
Republica Moldova este în vigoare strategia, precum și o concepție a securității 
naționale adoptate prin lege, care e revăzută o dată la patru ani, se impune o 
adaptare a acestor documente la principiile securității umane care trebuie să fi e 
refl ectate în strategia națională de securitate, pentru a evita o emitere excesivă ca 
număr a diverselor norme legale cu subiect asemănător. 

Subiecte precum demnitatea umană, responsabilitatea sau umanizarea în 
contextul soluționării confl ictelor locale au fost analizate de V. Leancă din 
perspectiva instituirii securității globale. S-a menționat că pacea și stabilitatea 
civică poate fi  ușor perturbată de confl icte etnice și religioase, caracterizate 
printr-o violență deosebită [48, p. 511]. Chiar și în asemenea cazuri, procesul 
de pacifi care trebuie să ia în considerație securitatea personală și respectul 
pentru drepturile omului, pentru a atinge un mai mare impact și stabilitate pe 
termen mediu și lung.

Problematica securității umane a constituit un subiect important de cerce-
tare și pentru cercetătoarea R. Grosu, care a analizat acest concept în contextul 
paradigmei dezvoltării durabile, considerând că conceptul securității umane 
nu poate înlocui pe deplin abordarea tradițională a noțiunii de securitate, dar 
trebuie luat în considerare, datorită  specifi cului său integrativ în contextul 
concepției dezvoltării durabile, în vederea completării cu sensuri noi a catego-
riei de securitate, în sens general [49, p. 125]. Autorul consideră că noțiunea 
securității umane îmbogățește universul conceptual contemporan, mai ales 
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prin încărcătura sa etică și normativă, inducând necesitatea reconceptualizării 
sistemului relațiilor internaționale ținând cont de aspectul echității ce trebuie 
să se situeze în centrul ordinii mondiale. Cu toate aceste considerente, rolul 
statului în asigurarea securității în general, și a securității umane în special, nu 
este determinat foarte exact, fi ind tratat diferit în diverse concepții și studii de 
securitate, dar rămâne certă prezența indispensabilă a instituțiilor și structuri-
lor de stat în toate procesele de ranforsare a abilităților persoanei umane pentru 
participarea activă în procesul de asigurare a securității proprii. 

Referindu-se expres la domeniul securității umane, cercetătorul I. Richicin-
schi, într-un context similar, dorind să elucideze multitudinea de concepte și 
forme de securitate, consideră, din perspectivă metodologică, precum că „se-
curitatea umană reprezintă un nivel de analiză, foarte important, datorită faptu-
lui că pericolele la adresa indivizilor se pot manifesta printr-o varietate enormă 
de moduri (războaie, dezastre naturale, sărăcie, foame, boli incurabile, violenţă 
criminală, exploatarea economică și alte pericole fi zice)” [50, p. 24.]. Prin urma-
re, abordarea specifi că securității umane aduce un fl ux nou în științele sociale, 
formând un nou cadru de analiză și o perspectivă inedită asupra vechilor pro-
bleme de securitate prin prisma intereselor individuale ale persoanei umane, 
precum și în contextul conceperii fenomenului securitar nu ca  o competiție 
dintre concurenți pentru un bun (securitatea), ci ca o activitate de construcție 
graduală sustenabilă în comun cu benefi cii mutuale. 

Cercetătorii D. Bencheci și M. Bencheci au remarcat că sistemul internațional 
de asigurare a securității este tot mai des bulversat de diverse probleme și 
amenințări ce se manifestă local dar afectează sistemul de securitate și societatea 
umană la scară globală [51, p. 407]. Un asemenea pericol precum terorismul s-a 
amplifi cat atât de mult în ultimii ani ca amenințare la adresa securității mondiale 
încât determină schimbări și infl uențe asupra altor procese în societate, generând 
multiple riscuri de ordin politic, economic, demografi c amplifi când migrația la 
scară mondială cu impact direct asupra securității umane. 

Problematica securității umane în contextul dezvoltării durabile din per-
spectivă fi losofi că a fost analizată de L. Bostan (Rubanovici), fi ind evidențiat 
în mod special aportul bioeticii ca elaborare teoretică și un set de principii 
de implementat în viața practică, cu scopul facilitării elaborării mecanismelor 
și instituțiilor specializate atât la scară mondială, cât și naționale în asigura-
rea securității umane și a dezvoltării sociale durabile [52, p. 22]. Elaborarea 
și perfecționarea metodologiei de asigurare a securității umane și a dezvoltării 
durabile, aspectele instituționale de implementare și monitorizare a acestor 
procese reprezintă o preocupare permanentă pentru structurile ONU, dar și
pentru un șir de organizații internaționale precum NATO, UE sau APEC. Același 
cercetător tratează securitatea umană într-un alt articol de al său, ca o abordare 
metodologico-teoretică prin care se poate facilita analiza interferențelor dintre 
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domeniul medicii cu bioetica [53, p. 314]. În acest context, conceptul de secu-
ritate umană poate furniza un set de principii și imperative, un sistem de valori 
și repere pentru a genera noi perspective de analiză și cercetare în diverse do-
menii științifi ce, de la științele vieții la cele sociale și umanistice. 

Cercetătoarea A. Rotari este preocupată de problematica securității uma-
ne în contextul studiului asupra memoriei sociale, considerând că securitatea 
umană capătă o nouă semnifi cație transformându-se sub impactul societății 
riscului cu un grad înalt de impredictibilitate, iar conștientizarea trecutului și 
asumarea responsabilităților pe viitor vor determina apariția unei noi  percepții 
a securității atât la nivel de individ, cât și la nivel de comunitate mondială 
[54, p. 403]. Cu toate că evoluția securității umane ca concept interdisciplinar 
și practică umanitară în condiții de restabilire și fortifi care a păcii în zonele de 
criză și confl ict relevă tendința de a se adapta la cele mai stringente nevoi ale 
comunității și individului, păstrând setul de principii și deziderate fundamen-
tale, precum necesitatea eliberării omului de nevoi curente, de suferințe și frici 
pentru viitor sau integritatea sa, păstrând respectul de sine și demnitatea umană. 
Într-un alt articol, A. Rotari identifi că informația și memoria socială ca surse de 
o importanță crucială pentru aprofundarea și dezvoltarea concepției securității 
umane, menționând că circuitul mai intens al informației sociale înrădăcinat 
în memoria sociumului are menirea să accelereze și să stabilizeze procesele de 
dezvoltare durabilă și de asigurare a securității umane în contextul fl uctuant și 
instabil al lumii contemporane [55, p. 556]. Menirea și scopul securității umane, 
precum și a dezvoltării durabile, este de a oferi o perspectivă nouă de modernizare 
și îmbunătățire vieții umane prin soluționarea celor mai grave probleme cu care se 
confruntă, prin schimbarea mentalității față de propria existență și propria valoa-
re a persoanei umane care să conducă la transformări calitative la nivel colectiv, 
dar și la nivelul biosferei și mediului de viață al omului, iar rolul informației și 
memoriei sociale este să asigure o conexiune sigură dintre cele trei planuri ontolo-
gice: trecut, prezent și viitor, pentru a nu pierde viziunea de ansamblu asupra per-
spectivelor și tendințelor de evoluție a omenirii pe parcursul întregii sale existențe 
în contextul transformărilor rapide și profunde din perioada contemporană.

Transformările în studiile de securitate au preocupat în mod deosebit 
cercetătoarea R. Nichifor care a analizat aceste evoluții în funcție de proce-
sele politice, sociale și economice care s-au produs în perioada „postrăzboi 
rece”, menționând și importanța concepției securității umane. În particular, se 
menționa de către autoare că „după încheierea Războiului Rece, securitatea 
umană capătă amploare globală, ajungând a fi  obiectul atenţiei comunităţii 
internaţionale” [56, p. 79]. Sunt sufi cient de fundamentate presupunerile că 
securitatea umană, ca un concept constructivist apărut și promovat în perioa-
da de după încheierea „războiului rece” tinde să se impună în concepțiile și 
studiile de securitate contemporane mai ales datorită caracterului său extins și 
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general, vizând diverse aspecte ale vieții omului și sociumului care până atunci 
nu intrau în vizorul intereselor și acțiunilor securitare, cum ar fi  preocuparea 
pentru aspectul imaginii și percepției stării de securitate de către individ, ana-
liză securității prin prisma sentimentelor de frică și îngrijorare pentru propria 
integritate sau pentru viitor, securitatea sănătății persoanei etc. 

În lucrarea sa „Aspecte ale teoriei securităţii”, cercetătorul Al. Rusnac re-
iterează transformarea ce a avut loc în studiile de securitate contemporane 
referitor la migrarea accentului de pe aplicarea forţei și metodele militare de 
asigurare a securității, considerat de autor ca fi ind un model inconsistent și 
mediocru, către interesul și importanța persoanei umane ca obiect central al 
activităților de sprijinire și promovare a securității [57, p. 92]. Astfel, securita-
tea umană devine o concepție novatoare și generalizatoare în studiile contem-
porane de securitate, demonstrând în mod repetat capacitatea sa de canalizare 
a studiului teoretic, precum și atenției opiniei publice și eforturilor structurilor 
specializate și a clasei politice către soluțiile cele mai performante la crizele 
și confl ictele securitare, asigurând întâi de toate în fața diverselor amenințări, 
persoana umană și mai apoi comunitatea și statul. 

Cercetătorul N. Afanas punctează în vederea sprijinirii discursului referitor 
la transformarea activităților și acțiunilor de asigurare a securității sub impac-
tul procesului de globalizare, mai cu seamă în ceea ce privește Republica Mol-
dova în cazul căreia efectele nu au fost numai pozitive, lansând propunerea de 
a elabora și implementa politici naționale complexe de securitate [58, p. 43], 
ținând cont de sistemul și normele funcționale în plan regional și internațional 
de securitate, inclusiv cele elaborate și promovate de ONU și PNUD, NATO 
sau UE cum ar fi  normele și principiile securității umane. Globalizarea însă 
nu are un efect numai imediat, iar transformările sociale și politice pe care le 
generează își fac simțită prezența mai cu seamă pe termen lung, transformând 
din temelie atât mentalitățile, practicile, dar și instituțiile și organismele soci-
ale în astfel de state consumatoare de securitate cum ar fi  Republica Moldova. 
Domeniul securității umane poate deveni prioritar în cazul unor astfel de state 
numai cu condiția dominației pe plan intern a modelelor generate de cele mai 
performante societăți de pe mapamond cu un înalt grad al valorifi cării rezulta-
telor democratizării și calității vieții.

Un interes sporit l-a manifestat cercetătorul Gheorghe Mereuță pentru su-
biectul globalizării surselor de amenințare la adresa securității naționale și 
europene, menționând că „totuşi majoritatea ameninţărilor sociale au sursa 
în interiorul statelor. Ele se produc pe fondul nemulţumirilor sociale de orice 
natură. Nerezolvarea sau tergiversarea soluţionării confl ictelor de muncă, a con-
fl ictelor interetnice sau interconfesionale constituie tot atâtea surse de amenin-
ţare la adresa securităţii naţionale” [59, p. 39]. Pe lângă amenințările de natură 
socială, au fost amintite și cele economice, ecologice și politice, cu referință 
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directă la conceptul de securitate umană. Prin urmare, multiplele tipuri și surse 
de amenințare la adresa securității determină și implicarea a unui număr tot mai 
mare a specialiștilor din diverse sfere de activitate umană, nu doar militari sau 
ofi țeri de securitate, pentru a reuși contracararea acestora în condiții optime. 

Cercetarea căilor de ameliorare calitativă a vieții omului devine o preocu-
pare extrem de oportună în vederea conferirii unui traiect socialmente benefi c, 
util şi pozitiv aplicării noilor cunoștințe din domeniile bioeticii și securității 
umane în practica securitară și politică modernă, în viaţa publică, în contextul 
cursului fi resc al dezvoltării ştiinţelor sociale la etapa contemporană, al evo-
luţiei societăţii umane în ultimă instanţă, în condiţiile necesității stringente a 
redimensionării priorităţilor civilizaţiei contemporane în perspectiva depăşirii 
sustenabile a crizei globale, asigurând un standard optimal al securității uma-
ne, al demnității omului și al respectării libertăților sale fundamentale.

2.2. Conceptualizarea politologică a securității umane în spațiul 
est-european

Conceptul securității umane a fost lansat în circuitul socio-academic, după 
cum s-a menționat, la începutul anilor ’90, iar pentru prima dată a fost amintit 
într-un act normativ internațional în anul 1994 când a fost dat publicității Ra-
portul asupra dezvoltării umane a Organizaţiei Naţiunilor Unite. Evenimentul 
în cauză a fost precedat de numeroase dezbateri la sfârșitul anilor ’80 – începu-
tul anilor ’90 în comunitatea științifi că referitor la rolul fi inței umane în studi-
ile de securitate, teoria și practica dezvoltării durabile și a drepturilor omului, 
precum și în cadrul studiilor de pace care au luat amploare după evenimentele 
internaționale din anii ’70 ai sec. XX, precum criza din Caraibe, războiul din 
Vietnam, mișcările sociale din Franța și SUA etc.

În spațiul științifi c și spiritual est-european concepția securității umane de-
vine la fel de răspândită în ultima perioada ca și pe întreg globul, ca efect al 
mai multor procese geopolitice și securitare, dar și academice sau științifi ce. 
Astfel, în comunitatea științifi că românească, concepția securității umane de-
vine din ce în ce mai populară pe parcursul ultimelor două decenii, dar intere-
sul major al teoreticienilor și practicienilor din domeniu a fost instigat în mare 
parte de procesul de aderare a României la Alianța nord-atlantică. E adevărat 
că o mare parte din cercetătorii români preocupați de subiectul securității uma-
ne, co-raportat cu alte tipuri de securitate sau cu procesul globalizării, sunt 
militari de profesie sau proveniți din sistemul apărării naționale. Vom remar-
ca, în acest sens, contribuțiile unor asemenea personalități științifi ce precum: 
M.M. Neag, T. Frunzeti, A. Carpinschi, C. Moştofl ei, D. Dungaciu, I. Leucea, 
B. Ștefanachi, T. Cearapin, I. Chifu, G. Homotescu, S. Boncu, Gh. Toma,
S. Petrescu, A.V. David, C.-Gh. Balaban, E. Bădălan, E. Străuțiu, L. Culda,
Al. Kiș, A. Cîrdei, L. Bojor, I Pâlşoiu, R. Marinescu, A. Raţiu, I. Crăciun, 
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L. Ispas, Al. Sarcinschi, C. Negoescu, F. Funieru, O. Antonescu, R. Enache, 
V. Vasiu, C.-D. Răducu, S.-P. Grecu, Șt. Bumbuc, M. Pricopi, C. Negoescu, I. Cucu, 
M. Cosma, N. Anne-Marie Munteanu, M.-V. Antonescu, H.–T. Crișan, A. Iancu. 
Aportul deosebit al comunității științifi ce românești la promovarea securității 
umane a fost remarcat și la scară mondială, o bună parte dintre personalitățile 
științifi ce menționate mai sus făcând parte din numeroase comisii și grupuri de 
lucru atât în structurile ONU și UE, cât și în cele ale NATO.

Comunitatea științifi că din Federația Rusă, având un potențial intelectual 
și creativ important, comparabil cu cele mai dezvoltate societăți de pe Terra, 
a contribuit decisiv și în contextul studiilor de securitate umană. Spre deose-
bire de tendința mondială și vest-europeană, unde majoritatea cercetătorilor 
implicați în domeniul studiului securității umane provin din domeniile mili-
tar, logistic și ale științelor vieții și de mediu, cei mai importanți cercetători 
ruși, care au avut un cuvânt greu de spus în dezvoltarea concepției securității 
umane pe plan mondial și național, reprezintă științele umanistice și cele so-
ciale: fi losofi a vieții, etica, fi losofi a științei, sociologia, teoria informației sau 
științele juridice. În acest context, merită remarcată contribuția unor astfel de 
cercetători precum: A.D. Ursul, R.G. Ianovski, N.A. Kosolapov, V.V. Sere-
briakov, М. I. Dzliev, А. L. Romanovici, V. N. Kuznetsov, D.E. Kaliujnaia, 
D.G. Baluev, A.A. Prohojev, A.A. Satsuta, N.N. Terehova, T.V. Vladimirova, 
A.P. Romanova, E.A. Popov, Z.Z. Biktimirova, Elzad Seifula Ogly Izzatdust, 
V.V. Balahonski, E.S. Kalina, O.A. Kolotkina, D. Borisov, A. A. Mishcericov 
și alții. În același context ideatic se înscriu și cercetătorii din Ucraina care sunt 
preocupați de domeniul securității umane, printre care s-au făcut remarcați nu 
doar adepți ai promovării drepturilor omului, dar și biochimiști, biologi și ge-
neticieni, care tratează problematica securității umane în contextul consumului 
de către om a tot mai multe produse și organisme modifi cate genetic. Astfel, 
vom remarca aportul unor asemenea cercetători ucraineni precum: D.V. Zercalov, 
O. Kharlamov, M. Bondarenko, G. Kharlamova.

În urma studiului surselor bibliografi ce a autorilor est-europeni interesați 
de domeniul securității, și în special al securității umane, se evidențiază fap-
tul că foarte des acest subiect al securității umane a constituit unul analizat 
colateral și în contextul altor preocupări științifi ce, ceea ce denotă un interes 
încă scăzut al comunității academice din zona est-europeană, spre deosebire 
de comunitatea științifi că mondială, și mai ales spre deosebire de organizațiile 
mondiale, pentru aplicabilitatea practică a concepției securității umane în pre-
venirea și soluționarea crizelor, confl ictelor și amenințărilor securitare de pe 
întregul mapamond cu afectarea persoanelor, a integrității și intereselor lor. 

În calitate de excepție de la cele menționate, concepția securității umane în 
mediul academic din România, spre exemplu, a avut un ecou mai important în 
contextul proceselor sociale, economice și politice prin care a trecut societatea 
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română în ultimele două decenii, atunci când a aderat la Uniunea Europeană 
și NATO. Anume aceste tendințe comune și năzuințe ale majorității societății 
și clasei politice românești au generat un șir de dispute printre cercetătorii din 
diverse domenii academice în vederea elaborării unor politici sustenabile și 
adecvate pentru viitorul societății. 

Printre cei mai de seamă oameni de știință din România care primii au 
reacționat la schimbările produse în domeniul studiilor de securitate după lan-
sarea conceptului de securitate umană și angajarea societății și instituțiilor 
statului în cursa pentru integrarea României în diverse structuri economice, 
politice și de securitate regionale, a fost cercetătorul S. Boncu care în 1995 
subliniază schimbarea accentului în procesul de asigurare a securității euro-
pene către protecția individului și comunității, aducând în discuție astfel de 
provocări și amenințări de securitate pe continent cum ar fi  agresiunea infor-
maţională asupra persoanei umane, penetraţia culturală în comunități, migraţia 
cu efecte destabilizatoare etc. [1, p. 79]. În contextul amplifi cării în ultimele 
două decenii a pericolelor de destabilizare umanitară la scară mondială și pro-
movării conceptului de securitate umană care subliniază rolul și importanța 
persoanei umane în agenda de securitate internațională, se atestă o confi rmare 
a presupunerilor făcute de S. Boncu.

Un cercetător cu renume în sfera studiilor de securitate este profesorul
C. Moştofl ei, care a stat la izvoarele școlii românești în acest domeniu, subli-
niind deosebita prioritate a promovării dezideratelor umaniste în procesul de 
asigurare a securității în sec. XXI cu sprijinul institutelor puterii politice și al 
armatei [2, p. 42]. Se detașează vădit în activitatea de asigurare a securității 
eforturile pentru a crea condiții optimale și speciale pentru dezvoltarea persoa-
nei umane a cărei valoare nu poate fi  doar instrumentală ca resursă umană, ci 
devine una cu fi nalitate intrinsecă, un ultim scop atât al asigurării securității 
naționale, cât și al bunei funcționări a statului. 

Un alt autor important din arealul românesc este E. Bădălan care s-a remar-
cat ca un cercetător profund al fenomenului schimbării vectorilor în politicile 
și strategiile de securitate la sfârșitul sec. XX [3. p. 59]. Fiind militar de cari-
eră, preocupat de fortifi carea securității naționale, remarcă necesitatea adop-
tării unei abordări mai extinse asupra securității, în care preocupările pentru 
bunăstarea societății și persoanelor primează. Cu toate că, în viziunea acestui 
autor, sectorul de securitate trebuie să fi e dominat în continuare de structuri 
specializate militare și de informații, ceea ce deviază parțial de la concepția 
consacrată a securității umane, în care componenta militară este redusă semni-
fi cativ ca importanță. Din aceeași perspectivă, notoriul cercetător militar român
T. Frunzeti, împreună cu E. Bădălan, s-a remarcat printr-un studiu deosebit 
de valoros, publicat în 2003, referitor la analiza diversității de tendințe și forțe 
din cadrul mediului de securitate european [4, p. 81]. Autorii lucrării cercetează 
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cele mai importante trenduri în domeniul securității, subliniind specifi cul eu-
ropean al conceptului, ce vine să valorifi ce cu precădere patrimoniul uman, 
economic și cultural al societății. Însă tendințele și centrele de forță, în studiile 
europene de securitate aduse în discuție de către autori, au necesitat comple-
tări importante nu doar din perspectiva pericolelor terorismului (după atenta-
tele de la New York din septembrie 2001), dar și a schimbărilor climaterice și 
amenințărilor tehnologice de ultimă oră. Lucrarea „Globalizarea securităţii”, 
editată în anul 2006 de către T. Frunzeti, vine să sublinieze specifi cul structurii 
agendei contemporane de securitate în contextul procesului contemporan al 
globalizării [5, p. 70]. Provocările securitare ale globalizării sunt cu atât mai 
ample cu cât afectează mai profund persoana umană, comunitățile sociale, cu 
toate că e important de ținut cont și de avantajele globalizării pentru promo-
varea securității inter-civilizaționale și inter-confesionale ca parte a securității 
umane. În același context, cercetătorul L. Culda se referă la specifi cul global 
al sistemului contemporan al asigurării securității internaționale, mai ales la 
posibilitățile și mijloacele prin care securitatea centrată pe om, poate și trebuie 
promovată în epoca globalizării pentru a constitui un mecanism viabil și ge-
neral-benefi c [6, p. 47]. Globalizarea eforturilor comunității internaționale de 
asigurare a securității reprezintă un proces complex și neunivoc, iar concepția 
securității umane poate induce un element de constanță și constitui un reper în 
acest proces, prin prioritizarea valorilor și dezideratelor în activitatea de secu-
rizare, prin centrarea pe persoana umană în comparație cu interesele naționale 
ale statelor sau cu nevoia lor de promovare și dominație internațională. 

Înainte de aderarea României la NATO în martie 2004, cercetătorii 
T. Cearapin, G. Homotescu și Gh. Toma publică în 2003 un studiu referitor 
la importanța și necesitatea adoptării de către România a sistemului colectiv 
de apărare și securitate cu o importantă componentă de activități non-militare, 
axate pe fortifi carea democrației, a sistemului de prevenire a pericolelor de 
mediu, a combaterii corupției și subdezvoltării [7, p. 281]. Propunerile autori-
lor au avut un impact semnifi cativ asupra adaptării politicilor de securitate ale 
României la noile realități cu care se confrunta țara la acel moment și a instigat 
interesul mediului academic non-militar pentru problemele de securitate, în 
special pentru concepția securității umane ca parte a strategiei naționale de 
securitate într-un sistem colectiv de apărare. Mai târziu, în 2006, cercetătorul 
Gh. Toma propune noi soluții și perspective de adaptare a concepției securității 
naționale a României la nou-formatele arhitecturi de securitate internațională, 
ținând cont de nevoile urgente de modernizare a societății și edifi cării statului de 
drept [8, p. 25]. Un subiect similar a fost abordat de cercetătorul C.-Gh. Balaban, 
în vederea determinării rolului României, imediat după aderarea la NATO, în 
contextul sistemului global de asigurare a securității [9, p. 19]. Autorul remarcă 
efortul susținut al României, atât legislativ, economico-fi nanciar, cât și tehnico-
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logistic, de a se adapta schimbărilor metodologice și teoretico-practice, sur-
venite la nivel mondial la început de mileniu în domeniul securității, mai cu 
seamă prin implementarea amplă a concepției securității umane. Cu toate aces-
tea, combaterea corupției, creșterea bunăstării cetățenilor nu au urmat imediat 
după aderarea la NATO, ci s-au lăsat așteptate încă o perioadă de timp din 
motive de lipsă a coeziunii și voinței politice. 

Un cercetător de referință din România în domeniul securității umane este 
Al. Sarcinschi. Interesul său constant pentru domeniul dat de mai bine de un 
deceniu, refl ectat în numeroase studii, materiale didactice și monografi i, cu-
prinde asemenea componente ale concepției în cauză precum: calitatea vieții 
ca indicator al securității umane [10, p. 130], aspecte nonmilitare ale securității 
cu accent pe bunăstare, echitate socială și protecția sustenabilă a mediului 
[11, p. 7], metodologia, mecanismele și instituțiile de promovare a securității 
umane [12, p. 21] etc. O operă cu un impact major în comunitatea academică 
însă l-a avut volumul său intitulat „Vulnerabilitate, risc, ameninţare. Securi-
tatea ca reprezentare psihosocială”, editat în 2007 [13, p. 53], în care sunt 
menționate diversele aspecte pe care le capătă securitatea în contextul accentu-
ării necesității conștientizării și perceperii individuale a stării sale de securitate 
de fi ecare persoană în parte. Cu toate că abordarea securității umane de către 
acest cercetător este una deplină și conformă cu elaborările de top din dome-
niu la nivel mondial, evenimentele din ultima perioadă impun necesitatea de a 
o completa cu noi date în baza unor relevante studii caz, precum difi cultățile 
de asigurare a securității persoanelor în zonele de confl ict local sau manage-
mentul proceselor de migrație a refugiaților din regiunile cu pericol sporit de 
aplicare a violenței contra populației civile. 

Cercetătorul român I. Chifu, al cărui interes academic este adânc ancorat în 
studiul și identifi carea problemelor de securitate în regiunea est-europeană în 
raport cu sistemul euroatlantic de asigurare a securității, analizează în detaliu 
riscurile, provocările și amenințările securitare specifi ce Republicii Moldova 
menționând ca una dintre soluții la criza de securitate în care se afl ă statul nos-
tru este edifi carea unui „acces egal la șanse și oportunităţi, ca și a unei legislaţii 
anticorupţie bazată pe defi nirea confl ictului de interese și controlul averilor 
funcţionarilor publici de orice rang, declararea intereselor de către oamenii în 
funcţii publice și retragerea din afaceri sau abţinerea de la decizii ce intră în 
confl ict cu interesele statului” [14, p. 78]. Prin urmare, problemele de securi-
tate umană primează în cercetarea acestui autor, fi ind considerate ca elemente 
prioritare pentru îmbunătățirea climatului general de securitate, atât în astfel 
de state mici precum Republica Moldova, cât și în plan regional. 

R. Marinescu consideră că problematica dezvoltării aplicative a instrumen-
telor de promovare și implementare a principiilor securității umane este una 
foarte importantă pentru România, mai ales din perspectiva parcursului său 
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european [15, p. 190]. După aderarea țării la UE la 1 ianuarie 2007, accesul său 
nelimitat la setul complet de instrumente al Uniunii Europene de fortifi care a 
securității persoanei și de progres social a necesitat o regândire temeinică a po-
liticilor interne în diverse domenii precum asigurările sociale și de sănătate, de-
mocratizarea și transparența decizională, facilitarea activității de întreprinzător 
etc. Prin implementarea know-how-ul UE în domeniul stabilizării și gestionării 
crizei economice și sociale în contextul iniţiativei europene pentru democraţie 
şi drepturile omului, se preconiza realizarea unor progrese substanțiale rapide 
în domeniul securității umane și fortifi cării societății civile în România. Însă 
experiența țării vecine din ultima perioadă de timp a arătat că instrumentele și 
mecanismele de îmbunătățire securității umane, precum cele din UE elaborate 
pentru statele membre, devin și mai funcționale cu condiția unui climat global 
și regional de progres și cooperare ca premisă pentru atenuarea presiunilor des-
tructive externe care să instige forțe interne către instabilitate și neacceptare a 
politicilor de reforme ale guvernelor angajate pe calea progresului.  

Cercetătorul S. Petrescu lansează o dispută academică pe marginea unor 
asemenea subiecte precum defi nirea și conținutul amenințărilor de securitate, 
dintre care subliniază impactul și amploarea celor ce țin de securitatea umană, 
și anume: subdezvoltarea, sărăcia, migraţia ilegală, confl ictele locale şi regi-
onale, falimentul autorității de stat etc. [16, p. 154].  În condițiile unei evoluții 
rapide a conceptului de securitate umană și de extindere a acestuia în toate sfe-
rele vieții sociale, problematica vulnerabilităților și pericolelor trebuie să fi e 
completată cu noi perspective, precum aspectul ecologic al securității omului, 
sau caracterul epuizabil al resurselor naturale pe Terra și specifi cul resursofag 
al economiei contemporane, ceea ce, pe termen mediu și lung, subminează 
dezvoltarea umană a generațiilor viitoare.  

Strategiile și politicile de securitate preocupă în mod special pe cercetăto-
rul A. V. David [17, p. 104]. În procesul extrem de rapid al evoluției și modi-
fi cării conceptuale a paradigmei de securitate în perioada „postrăzboi rece”, 
securitatea umană se coagulează într-o tendință specifi că în studiile de securi-
tate. Totuși multitudinea de concepții și doctrine de securitate nu pot asigura 
securitatea efectivă a comunității umane și omului, decât atunci când sunt im-
plementate în contextul diminuării maxime a instabilității politico-economice 
și a unor procese globale cu impact regional și local, cu caracter socialmente 
benefi c și pozitiv, generate conștient de forțe sociopolitice notorii.  

Un capitol aparte în studiul securității umane îi aparține omului de știință 
român M.M. Neag de la Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu“ din 
Sibiu, fi ind preocupat de astfel de aspecte precum impactul crizei globale asu-
pra securității umane [18, p. 68], sau corelația concepției date cu problemati-
ca societății civile, pe care a cercetat-o împreună cu O. Antonescu într-un stu-
diu amplu [19, p. 17]. La fel, a studiat diverse aspecte referitoare la implicarea 
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organismelor internaționale în asigurarea securității umane, în special aportul 
NATO la dezvoltarea atât a conceptului, cât și a practicilor specifi ce [20, p. 39], 
contribuția ONU la promovarea securității umane pe plan mondial a fost stu-
diată împreună cu M. Pricopi [21, p. 8]. Un subiect special printre lucrările 
profesorului M. Neag îl are preocuparea pentru asigurarea securității umane în 
condiții de confl ict și postconfl ict, în procesul de păstrare și edifi care a păcii 
[22, p. 212], iar, împreună cu Ș. Bumbuc, a cercetat multiple aspecte ce țin de 
amenințările de securitate umană în situațiile de criză [23, p. 139]. Contribuția lui 
M.M. Neag la dezvoltarea concepției securității umane rămâne a fi  una impor-
tantă din perspectiva elaborării și completării problematicii date cu noi aspecte 
relevante [24, p. 15], iar preocuparea sa pentru domeniul reformării continui și 
managementului (guvernanței) sectorului de securitate umană este una constantă 
și valoroasă [25, p. 64]. Abordarea lui M.M Neag a concepției securității umane 
este una complexă și importantă din perspectiva dezvoltării unei școli distincte 
în studiile de securitate umană în România, care a fost continuată și susținută de 
numeroși discipoli. Cu toate acestea, se remarcă preocuparea sa deosebită pentru 
domeniul securități umane în strictă concordanță cu abordarea ofi cială propusă 
de NATO, cu importante infl uențe teoretice ale școlii realismului geopolitic.

Un alt cercetător român, preocupat de fenomenul securității umane, este 
profesorul I. Pâlşoiu care își aduce contribuția sa la conceptualizarea vulnera-
bilităţilor şi ameninţărilor de securitate umană [26, p. 38]. În studiul său este 
subliniat caracterul multidimensional al acestui tip de amenințări și sunt pro-
fund analizate originile unor astfel de fenomene nocive pentru sistemul de se-
curitate precum terorismul, trafi cul de fi ințe umane, războiul informațional etc. 
Totuși I. Pâlşoiu concepe securitatea umană mai mult ca un fenomen geopoli-
tic, iar aspectele legate de percepția individuală a stării de securitate, bunăstarea 
personală a cetățeanului, extinderea drepturilor și libertăților fundamentale ale 
omului pot completa concepția sa cu privire la securitatea umană.  

Un important cercetător sibian, în sfera de interese academice a căruia in-
tră și problematica securității umane, este profesorul E. Străuțiu. Securitatea 
umană, în viziunea sa, cuprinde multiple domenii și subiecte sociale și politice, 
printre care: rolul INTERPOL-ului în asigurarea securităţii umane [27, p. 27], 
perspective istorice de aplicare a modelului tradițional al securității umane în 
comunitățile etno-culturale [28, p. 144], politicile și instituțiile de securitate în 
regiunea transnistreană a Republicii Moldova [29, p. 114], aspecte de securitate 
urbană cu riscurile aferente, ca elemente ale securității umane [30, p. 411], pre-
cum și domeniul teoriilor și practicilor occidentale referitoare la securitatea de 
mediu ca parte a securității umane [31, p. 268] etc. Aria tematică diversă și im-
presionantă a studiilor sale în care este repusă în valoare securitatea umană, de-
monstrează argumentat potențialul teoretico-metodologic enorm al concepției 
date. Pentru o mai clară înțelegere și aplicare ulterioară a modelelor elaborate 
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în alte studii similare, se impune o sistematizare a abordării securității umane a 
profesorului E. Străuțiu, precum și o completare a acesteia nu doar prin releva-
rea rolului aspectelor instituționale a asigurării securității umane în contextul 
sistemului mondial de securitate, dar și a celor geopolitice, din perspectiva in-
tereselor naționale, ce se manifestă, mai des, ca un impediment în promovarea 
securității personale prin subordonarea acestora securității statelor.

Un cercetător român relevant pentru domeniul studiului securității uma-
ne este I. Crăciun de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, preocupa-
tă cu precădere de aspectul moral și normativ al problematicii în cauză. În 
acest context, se remarcă studiul său asupra provocărilor etice ale securității 
umane în condițiile globalizării [32, p. 34], unde sunt subliniate dilemele și 
aspectele controversate amplifi cate de procesul de globalizare, pe care le im-
plică implementarea concepției securității umane în societatea contemporană. 
O altă preocupare de a sa se referă la importanța educației și moralei pentru 
succesul implementării acestei concepții, în special, în România postcomunistă
[33, p. 33]. Însă, în cadrul discursului dat devine necesară precizarea că 
efi ciența concepției securității umane într-un mediu social în tranziție, cum 
este cel românesc la etapa actuală, este direct proporțională cu gradul de co-
relare a politicilor naționale cu tendințele mondiale și regionale de depășire a 
crizei globale multidimensionale. 

Etica intervențiilor umanitare și problematica moralității acțiunilor de re-
stabilire a păcii în zonele de confl ict sunt analizate de către I. Crăciun, îm-
preună cu cercetătorul R. Enache, prin prisma fortifi cării securității umane în 
acele regiuni [34, p. 152]. Intervențiile umanitare în zonele de confl ict în care 
se atestă abuzuri contra populației civile, nefi ind sancționate de Consiliul de 
Securitate al ONU și neagreate de comunitatea internațională. Deși pot avea 
intenții nobile și morale, acestea comportă o serie de dileme etice referitor la: 
capacitatea și obligația morală ale unui subiect al dreptului internațional de a 
interveni, suveranitatea autorităților locale în teritoriul lor național, interesele 
populației afectate de confl ict, privată de drepturi fundamentale și condamnată 
la subdezvoltare și lipsuri. 

Etica acțiunilor teroriste și corelația cu imperativele securității umane, 
în viziunea cercetătoarei I. Crăciun, devine un subiect relevant în contextul 
necesității conceptualizării fenomenului terorismului și a diminuării impac-
tului său pentru cetățeanul simplu [35, p. 219]. Motivația morală și religi-
oasă adesea este considerată a fi  cauza recurgerii la actul terorist, ca decizie 
personală, în scop de promovare a unor idealuri și convingeri ideologice, iar 
costurile umane tragice și irecuperabile ale unor astfel de acțiuni sunt doar un 
mijloc de a da amploare și de a mediatiza cât mai mult acțiunea, ceea ce impli-
că nu doar o dimensiune juridică în analiza situației, ci mai ales dimensiunea 
etică cu referință la mentalitatea agresorului raportată la cea socială. Conti-
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nuând analiza subiectului corelației terorismului cu problematica securității 
umane, cercetătorii R. Enache și V. Vasiu subliniază că acest fenomen nociv 
și deosebit de periculos al terorismului ce destabilizează societatea, inclusiv 
în regiuni dezvoltate din lume, se numără printre primele amenințări societale 
la adresa securității persoanei [36, p. 559]. Totuși se cere a fi  remarcat faptul 
că în condițiile create, securitatea umană reprezintă o abordare conceptuală de 
combatere și descurajare nu doar a acțiunilor teroriste în sine, dar și a cauzelor 
și motivațiilor economice, religioase, civilizaționale, politico-ideologice etc. 
ale acestui fl agel sociopolitic contemporan. 

Profesorul D. Dungaciu completează studiile de securitate din spațiul ro-
mânesc cu aportul său deosebit la analiza specifi cului asigurării securității 
naționale în epoca postmodernă, caracterizată prin eclectism și combinarea 
unor elemente complexe și uneori incompatibile, subliniind importanța deo-
sebită a națiunii ca formă de organizare a vieții în comun în acest proces 
[37, p. 201]. Autorul consideră că siguranța și securitatea comună a Europei 
poate fi  amplifi cată prin ocrotirea multiplicității identităților naționale, precum 
și prin susținerea identității comunitare și etnice a cetățeanului, iar democrația 
și drepturile omului, precum și secularizarea statului și a societății, constituie 
esența sistemului de asigurare a supremației culturii și civilizației europene 
pe parcursul ultimelor secole. Securitatea umană, prin urmare, devine și un 
simbol civilizațional prin care se dorește o apropiere și nu o dezbinare dintre 
culturi, moduri de viață, religii etc.

Un alt centru academic din România care lasă o amprentă distinctă în stu-
diile de securitate cu implicare și impact asupra concepției securității umane 
este cel din cadrul Universității  „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. În acest sens, 
se remarcă o serie de cercetători, printre care este profesorul A. Carpinschi 
care propune abordarea problematicii securității umane în contextul culturii 
recunoașterii [38, p. 137]. Această perspectivă reprezintă o refl ecţie fi losofi co-
politică, o cercetare hermeneutică și analiză conceptuală ce se referă la legă-
tura dintre securitatea umană și cultura recunoașterii, pledând pentru modelul 
politicului cu „faţa umană” cu scopul de a umaniza puterea politică și modul de 
gestionare echitabilă a resurselor umane și naturale [38, p. 207]. În continuarea 
ideilor menționate, profesorul A. Carpinschi propune noi conținuturi pentru 
sintagma de securitate umană, dorind ridicarea acestuia la nivel de set practic 
de tehnici, ghid metodologic de transformare a ideilor progresiste în acțiuni 
efi ciente în benefi ciul întregii societăți [39, p. 43]. Securizarea interpersona-
lă și autosecurizarea, în contextul concepției empirico-analitice a securității 
umane, printre alte elaborări valoroase, reprezintă noțiuni prin care profesorul 
A. Carpinschi contribuie la diversifi carea conținutului concepției, recurgând 
la metode fenomenologice și gnoseologice, considerând că securitatea umană 
la ora actuală necesită o regândire profundă, căci reprezintă nu mai mult decât 
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o sintagmă prea vagă pentru a putea fi  aplicată efi cient și conform planurilor și 
așteptărilor societății, comunității științifi ce și organismelor internaționale speci-
alizate, intrând astfel în discordanță cu o serie de autori de referință, inclusiv din 
cadrul Școlii de studii de securitate de la Copenhaga, cum ar fi  B. Buzan. 

Un alt cercetător ieșean cu o contribuție semnifi cativă în domeniul cerce-
tării fenomenului securității umane este B. Ștefanachi, care subliniază raportul 
și interdependența dintre securitatea umană, dezvoltarea umană și globalizare 
[40, p. 21]. Incursiunea sa teoretică și metodologică în istoricul dezvoltării 
noțiunii de securitate umană, în paralel cu amplifi carea efectelor globaliză-
rii, este deosebit de actual în contextul proceselor mondiale și transformărilor 
organismelor internaționale. Analizând premisele de înțelegere a conceptului 
dat, B. Ștefanachi consideră că „securitatea umană se legitimează în universul 
conceptual contemporan în primul rând prin dimensiunile etice şi normative pe 
care le implică” [41, p. 103], confi rmând astfel legătura specială și deosebită 
dintre aspectele morale și securitatea umană ca teorie și practică cu intenții 
mobilizatoare și transformatoare pentru societatea umană contemporană, con-
fruntată cu o criză mondială polidimensională de proporții. O altă semnifi cație 
conferită securității umane de către B. Ștefanachi vizează confi gurarea aces-
teia într-un nou cadru de analiză a problemelor globale [42, p. 20]. În așa fel, 
securitatea umană prefi gurează formarea unor alternative de analiză a fenome-
nelor și proceselor sociopolitice contemporane la modelele analitice și abordă-
rile tradiționale realiste și liberale în studiile de securitate. Totuși securitatea 
umană rămâne o concepție cu perspective de a fi  îmbunătățită, completată și 
diversifi cată, prin adaptarea ei la evenimentele și noile tendințe teoretice care 
îi vor determina evoluția ulterioară. 

I. Leucea, o cercetătoare din Cluj-Napoca, se impune în mediul academic 
românesc cu o lucrare deosebită, publicată în 2013 și intitulată „Constructivism 
și securitate umană”, în care se analizează perspectivele de completare a con-
ceptului securității umane cu noi aspecte și input-uri din perspectiva abordării 
constructiviste în studiile contemporane de securitate [43, p. 48]. Aspectele 
identitare, atât naționale, cât și umane sau personale, problemele de violență 
structurală la adresa persoanei umane și comunității reprezintă cele mai vul-
nerabile fațete în procesul de funcționare și aplicare a concepției securității 
umane, în opinia I. Leucea. Cu toate acestea, varianta extinsă a concepției 
presupune apelul iminent la factorul moral și argumentarea etică a acțiunilor 
de securizare  umană, care vor deveni din ce în ce mai prezente în politicile și 
activitățile publice locale, regionale și internaționale. 

Școala securității umane din Sibiu, la evoluția căreia a adus o contribuție 
deosebit de mare profesorul M.-M. Neag, este dezvoltată și prin eforturile unor 
astfel de cercetători ca: A. Raţiu, L. Ispas, M. Pricopi, care împreună elaborează 
o perspectivă integrată de securitate umană aplicată în acțiunile de restabilire
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a păcii în situațiile de după confl ict [44, p. 281]. Perspectiva expusă vine în 
sprijinul acțiunilor de peacebuilding în zonele de confl ict, care se cer a fi  
direcționate către promovarea securității personale prin restabilirea unui nivel 
de viață acceptabil, a libertății și democrației comunitare etc. În același con-
text, cercetătorul A. Raţiu subliniază necesitatea de a coordona instrumentele 
militare cu cele nonmilitare de gestionare a situațiilor postconfl ict [45, p. 223]. 
Dezideratul de asigurare a securității persoanei umane, inclusiv în contextul 
managementului confl ictelor și a etapelor postconfl ict, trebuie să rămână unul 
dominant din perspectiva restabilirii unei stări sustenabile de securitate pentru 
individ în plan comunitar și local. 

Cercetătorul L. Ispas se referă la problematica securității umane din 
perspectiva combaterii sărăciei în contextul strategiilor de dezvoltare durabilă
[46, p. 207]. Cu toate că problematica dezvoltării durabile reprezintă o concepție, 
la fel ca cea a securității umane, cu un mecanism de implementare încă nefi -
nalizat și insufi cient de elaborat, impactul acestora în procesul de combatere 
a sărăciei și subdezvoltării în cele mai vulnerabile regiuni de pe planetă este 
maximizat și valorifi cat substanțial prin diverse programe locale, cu susținerea 
organismelor internaționale, în special a Națiunilor Unite. Același cercetător, 
împreună cu I. Cucu, contribuie la studiul multidimensionalității și polivalenței 
teoretice și aplicative a securității umane prin punerea în discuție a diversității 
semantice și interdisciplinare a noțiunii [47, p. 288]. În ciuda multitudinii sen-
surilor și abordărilor, securitatea umană ca o concepție exhaustivă cu privire la 
siguranța persoanei umane posedă o istorie nu prea îndelungată, dar fi ind din ce 
în ce mai populară și referențială atât în mediul academic, cât și în cel politic. 

O altă incursiune teoretică în cercetarea conceptului de securitate umană e în-
treprinsă de cercetătorii L. Ispas, A. Cîrdei și C. Negoescu, în contextul evoluției 
teoriei cu privire la relațiile internaționale, în care se menționează un șir de 
abordări ale securității internaționale în raport cu imperativele securității umane 
[48, p. 16]. Se atestă un proces complex, în acest sens, de adaptare și interco-
nectare a concepției securității umane la valorile realismului politic în relațiile 
internaționale, pe de o parte, iar, pe de alta, o umanizare a majorității concepțiilor 
dominante cu privire la relațiile internaționale, sub impactul proceselor globale 
și a tendințelor sociale defi nitorii, cum ar fi  cele pentru extinderea drepturilor 
omului, pentru egalitatea și nediscriminarea diverselor categorii sociale.

A. Cîrdei subliniază importanța aspectului ecologic al securității umane 
prin prisma analizei amenințărilor de acest gen, comparându-le, ca amploare 
și impact, cu pericolul terorismului [49, p. 258]. Se propun două căi posibile 
de strategii de management al riscurilor de mediu cu impact asupra securității 
umane, și anume: limitarea efectului degradant asupra mediului a activității 
umane prin programe de popularizare și prin stimularea unui comportament 
ecologic al oamenilor, de asemenea și profi laxia și limitarea impactului dis-
trugător pentru om a dezastrelor naturale prin creșterea gradului de protecție 
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civilă a populației. Cercetătorii A. Cîrdei, împreună cu L. Bojor, reiterează 
aceste aspecte într-o altă lucrare referitor la impactul major al schimbărilor
climaterice asupra sistemului de protecție a persoanei umane [50, p. 96]. Cu
toată multitudinea de argumente aduse de către autori în sprijinul primordialității 
importanței schimbărilor climatice pentru securitatea umană comparativ cu 
alte surse de insecuritate, e necesar de subliniat caracterul sistemic și interde-
pendent al amenințărilor, pericolelor și vulnerabilităților în structura de asigu-
rare a securității umane în epoca globalizării. 

Aceiași cercetători sibieni L. Bojor și A. Cîrdei, într-un alt articol, anali-
zează perspectivele de implementare a concepției securității umane în con-
textul confl ictelor hibride contemporane și al violenței atacului acestora asu-
pra integrității personale [51, p. 236]. În așa fel, confl ictele sau războaiele de 
tip noi sau hibride, fi ind caracterizate prin utilizarea combinată în contextul 
acțiunilor ofensive a capacităților militare, de dezinformare și a armelor bi-
ologice sau climaterice creează difi cultăți suplimentare în vederea atingerii 
scopurilor declarate de securizare a persoanei umane.  

L. Bojor și M. Cosma tratează problematica securității internaționale din ul-
timele decenii ca fi ind în concordanță cu obiectivul securității umane [52, p. 59]. 
Deși evenimentele de pe arena internațională în general, și din estul Europei, 
în mod prioritar, induc unele îndoieli referitor la renunțarea totală a celor mai 
infl uente state la abordările realiste, bazate pe forță militară brută, în relațiile 
internaționale, cu toate că agenda internațională diplomatică, sub impactul 
ONU mai mult și a UE, include din ce în ce mai multe subiecte legate de pro-
movarea dezideratelor de securitate umană. 

Cercetătorul Al. Kiș s-a impus recent în mediul academic cu un studiu 
referitor la problematica securității umane în contextul adaptării politicilor de 
securitate națională la imperativele de securitate colectivă ale NATO în care 
menționează impedimentele de adaptare și difi cultățile de efi cientizare a forțelor 
specializate naționale [53, p. 49]. Prin urmare, rolul NATO în promovarea dezi-
deratelor de securitate umană se dovedește a fi  unul crucial în contextul corelației 
directe și din ce în ce mai strânse dintre abordarea NATO referitor la securitatea 
umană și cea a ONU. Un discurs asemănător se regăsește în lucrarea semnată de 
M.-V. Antonescu prin care se argumentează că diplomația din statele democra-
tice de pe mapamond în ultimele decenii promovează concepția securității uma-
ne, răspândind valorile și principiile specifi ce acesteia [54, p. 440]. Securitatea 
internațională și promovarea intereselor naționale pe plan extern, fi ind subiec-
te de interes primordial pentru serviciile diplomatice contemporane ale statelor 
dezvoltate, cu mici diferențe determinate de specifi cul național al țării pe care o 
reprezintă, pot fi  realizabile în condițiile unei cooperări mai intense, iar tematica 
securității umane, ca un set de standarde și obiective de realizat, constituie o 
bază viabilă și acceptabilă de discuții și consens.  
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O perspectivă nouă asupra securității umane propune cercetătoarea
N. A.-M. Munteanu, referindu-se la importanța comunicării mediatice în 
contextul stabilizării sociopolitice în regiunile de confl ict, cu impact asupra 
securității cetățenilor [55, p. 475]. În consecință, suportul mediatic, informarea 
adecvată a populației și furnizarea datelor corecte pentru autorități în cadrul 
operațiunilor de menținere a păcii în zonele de confl ict se dovedesc a fi  ele-
mente inerente unei colaborări benefi ce și utile dintre forțele de menținere a 
păcii cu populația ce necesită protecție și ajutor, în vederea stabilizării situației 
și securizării populației civile.  

Aspectele demografi ce, diverse implicații nocive ale violenței în familie 
și comportamentul familial, precum și politica de gen în contextul imperati-
velor securității umane, au fost analizate de cercetătoarea C.-D. Răducu, care 
a subliniat valoarea abordării specifi ce securității umane în a conceptualiza și 
a înțelege, a combate și a contracara amenințările ce afectează persoanele în 
calitate de victime și care-i pot transforma în surse de violență și insecuritate 
pentru alții [56, p. 164]. Totodată, devine fundamental important de remarcat 
că aspectele de gen sunt elemente de nelipsit în politicile contemporane de 
echitate socială și nediscriminare ca parte a securității umane. 

S.-P. Grecu analizează îndeaproape procesele de democratizare în statele
est-europene în corelație cu progresul securității umane în baza cazului Ro-
mâniei [57, p. 138]. Astfel, se constată că securitatea umană este comple-
mentară procesului de democratizare și poate fi  fortifi cată și amplifi cată prin 
aderarea la organizații de securitate internaționale. Totodată, devine crucial 
rolul conjuncturii internaționale și sprijinul aliaților în susținerea reformelor 
de politici interne și de corelare a legislației și practicilor sociale cu dezide-
ratele securității umane.

Cercetătorul H.-T. Crișan reiterează importanța tandemului dintre progre-
sul în domeniul drepturilor fundamentale ale omului și fortifi carea securității 
umane [58, p. 78]. Drepturile individuale ale persoanei devin suportul și spri-
jinul principal al succesului promovării securității umane care devine, în acest 
context, un drept moral individual, fundamental important pentru fi ecare fi ință 
umană și o cerință minimă pentru dezvoltarea personală. 

Suveranitatea, ca responsabilitate socială și a statului în fața persoanei uma-
ne care vine să  completeze problematica dezvoltării umane, a fost analizată 
de către cercetătoarea A. Iancu [59, p. 117]. Soluționarea confl ictelor locale și 
regionale prin prisma responsabilității de a acorda asistență umanitară oferă o 
nouă perspectivă asupra securității umane axată pe conceptul de responsabili-
tate de a proteja. Iar suveranitatea statelor pe teritoriul cărora au loc confl icte 
violente ce periclitează securitatea persoanelor, implicit, au responsabilitatea 
de a apela la ajutorul extern în contextul paradigmei constructivismului social 
referitor la securitatea internațională.    
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În spațiul de limbă rusă, la fel se atestă un interes semnifi cativ pentru pro-
blematica securității umane, mai mult în plan fi losofi c, decât militar, sociologic 
sau politologic. Această incursiune și abordare specifi că fi losofi co-metodolo-
gică și culturologic-civilizațională asupra fenomenului securității în sens ex-
tins, precum și referitor la securitatea umană, în mod particular, reprezintă un 
aspect deosebit și o caracteristică specială a cercetărilor în domeniul securității 
în spațiul de limbă rusă, spre deosebire de cel anglofon sau din România, unde 
studiile de securitate sunt dominate de reprezentanți ai domeniului militar, care 
sunt capabile să genereze și să producă un număr impunător de cercetări de o 
calitate înaltă asupra domeniilor nonmilitare ale securității sau vizând aspecte 
umanitare și sociopolitice ale fenomenului în cauză. Astfel, un important re-
prezentant al mediului academic de limbă rusă interesat de problematica dată 
este N.A. Kosolapov, un cercetător din domeniul relațiilor internaționale și 
un analist al proceselor geopolitice multidimensionale, incluzând asemenea 
laturi ale acestor procese precum cel economic, militar, diplomatic etc. Acest 
autor remarca încă în anul 1992 caracterul complex al sistemelor de asigurare 
a securității în perioada „postrăzboi rece”, care, inevitabil, includea și dimen-
siunea umană, socială, ecologică și culturală [60, p. 3]. Cu toate că acest studiu 
a fost publicat încă în perioada când paradigma securității umane se afl a în plin 
proces de elaborare și cristalizare ca un domeniu distinct în cadrul studiilor de 
securitate, precum și în cadrul preocupării practice de asigurare a securității 
interne și internaționale, cercetătorul rus N.A. Kosolapov identifi că și anali-
zează populația civilă în sens larg, mai cu seamă persoanele cu vulnerabilități 
fi zice, psihice, economice și sociale (copiii, femeile, bătrânii, peroanele cu 
dezabilități etc.), ca fi ind categoria socială cea mai vulnerabilă în cadrul con-
fl ictelor contemporane, ce se soldează inevitabil cu violență, distrugeri și pa-
gube umane, economice, a infrastructurii sociale și a bunăstării.

Cercetătorii ruși V.V. Serebriakov și R. G. Ianovski, într-un studiu din 
anul 1996, se remarcă prin analiza aspectelor sociale ale securității, sublini-
ind importanța factorului uman pentru stabilitatea sistemelor internaționale 
și a statelor [61, p. 298]. Se propune spre analiză problematica și specifi cul 
metodologiei cercetării securității sociale cu referință, inclusiv la securitatea 
persoanei umane, deși accentul principal este plasat pe infl uența procesului de 
globalizare asupra asigurării securității internaționale. R.G. Ianovski dezvol-
tă acest subiect într-o monografi e, publicată în 1999, referitor la schimbările 
globale ale climei și impactul acestora asupra securității sociale [62, p. 124]. 
Discursul autorului sprijină ideea precum că schimbările globale climaterice 
sunt interdependente cu procesele sociale și se determină reciproc, conside-
rând că procesele globale care modifi că principiile și modelele cunoscute ale 
vieții umane impun niște standarde și priorități de securitate pentru societatea 
contemporană și generațiile viitoare. În acest context, securitatea personală a 
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cetățeanului devine o parte componentă a securității sociale și comunitare – 
obiect prioritar al eforturilor și acțiunilor de asigurare a securității.   

În anul 2001 apare un studiu exhaustiv referitor la aspectele teoretico-me-
todologice ale securității aparținând unor asemenea cercetători precum М. I. 
Dzliev, А. L. Romanovici și academicianul А.D. Ursul [63, p. 30].  Subiectul 
securității umane este analizat din perspectiva și în contextul necesității dezvol-
tării sustenabile a sociumului. Astfel, se atestă o deplasare a accentului, în vizi-
unea acestor autori, de la necesitatea asigurării unei bunăstări pentru persoana 
umană și apărării intereselor sale primare, către asigurarea unui viitor pentru 
omenire în ansamblu, în condiții de optimă securitate, bunăstare și dezvoltare. 

Academicianul A.D. Ursul a contribuit mult la dezvoltarea studiilor de se-
curitate în spațiul de limbă rusă, fi ind parte integrantă și a comunității acade-
mice din Republica Moldova. Un studiu teoretic de al său, publicat în 2008, 
se referă la natura și esența fenomenului de securitate [64, p. 16]. Autorul sub-
liniază faptul că acest fenomen al securității este, prin esență, profund uman 
și este generat de necesitatea omului și comunității, societății în ansamblu, de 
amplifi care a sentimentului de siguranță și a eliminării tuturor pericolelor și 
amenințărilor potențiale. 

Aspectele globale ale securității la fel sunt relevate de cercetător în contextul 
în care securitatea nu poate fi  durabilă într-un mediu nesigur cu potențial mare 
de escaladare a pericolelor, crizelor și confl ictelor. Prin urmare, îmbunătățirea 
profi lactică a mediului social, economic și politic contribuie la amplifi carea 
securității la nivel global, nu doar în anumite regiuni izolate de pe planetă. Un 
alt studiu al acestui cercetător vizează conexiunea evoluționismului universal 
și a problemelor de securitate [65, p. 24]. Astfel sunt relevate aspectele umane 
și civilizaționale ale fenomenului securității, ca fi ind unul peren și profund 
caracteristic comunității umane pe tot parcursul istoriei sale. Un studiu al cer-
cetătorului А.D. Ursul elucidează aspectul ecologic al securității, fi ind publicat 
în anul 2011 [66, p. 199], în care dezvoltarea durabilă este percepută ca un 
pilon principal al securității globale, iar aspectul ecologic – un domeniu-cheie 
a dezvoltării durabile cu repercusiune directă asupra calității vieții omului. Cu 
toată acestea, aspectul degradării ecologice ca amenințare la adresa securității 
este perceput de autor mai degrabă ca un fenomen mondial din perspectiva 
cauzelor sale și mai puțin ca o dramă individuală, reieșind din efectele sale la 
nivelul persoanei umane. Într-o altă lucrare dedicată perspectivelor edifi că-
rii unui viitor sigur în contextul diversifi cării paradigmei dezvoltării durabile, 
acad. А.D. Ursul subliniază corelația proporțională directă dintre evoluția sus-
tenabilă a omenirii în perspectivă și gradul securității umane care va fi  instituit 
în societatea viitorului [67, p. 861]. La fel, problematica interdependenței dintre 
securitate și dezvoltarea durabilă a fost analizat într-un alt studiu semnat de acad. 
А.D. Ursul și D.E. Kaliujnaia, publicat în anul 2016 [68, p. 180]. În acest fel, se 
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promovează și se fundamentează propunerea referitor la necesitatea instituirii 
unor structuri și mecanisme de dirijare globală pentru garantarea unei coeziuni 
și coordonări efi ciente, de un nivel mult mai înalt decât sistemele contemporane 
de organizații internaționale mondiale și regionale. Sub acest aspect al efi cien-
tizării coordonării statelor și organizațiilor internaționale în vederea realizării 
politicilor de securitate și de promovare a dezvoltării durabile, autorii minimi-
zează, într-o anumită măsură, importanța și rolul persoanei umane în structura 
mecanismelor de elaborare, implementare, evaluare, monitorizare și menținere a 
standardelor înalte în procesul de dezvoltare durabilă pe mapamond. 

Z.Z. Biktimirova se remarcă în studiile cu privire la securitatea umană prin 
reiterarea rolului securității în evoluția concepției de dezvoltare a omului [69, 
p. 139]. Potrivit autoarei, dezvoltarea omului este direct legată de asigurarea 
securității lui, iar concepția dată constant face referință la necesitatea siguranței 
umane. Totuși, trebuie de remarcat că evoluția omului a determinat și dezvolta-
rea modalităților conceptuale și tehnologice de asigurare a securității individu-
lui și colectivității. În anul 2003, V. N. Kuznetsov publică un studiu amplu în 
domeniul sociologiei securității [70, p. 307], în care sunt evidențiate perspec-
tivele sociale și umane ale fenomenului securității. Dar abordarea sociologică 
a securității, relevată de către V. N. Kuznetsov, minimizează aspectele subiec-
tive ce țin de percepția individuală și colectivă a siguranței și securității, în 
comparație cu informația obiectivă și măsurabilă referitor la securitate.

Un proeminent cercetător rus care a contribuit substanțial la evoluția con-
ceptului de securitate umană este politologul D.G. Baluev de la Universitatea 
Stat din Nijni Novgorod care, la început de mileniu, analizează rolul securității 
umane în contextul geopoliticii [71, p. 93]. Profesorul Baluev, într-un studiu 
de al său din anul 2002, releva că securitatea umană se afl ă într-o dependență 
strânsă cu domeniului politicii mondiale și geopoliticii contemporane. Ast-
fel, se pune accentul pe impactul acestei concepții asupra evoluției relațiilor 
internaționale din perspectiva reorientării intereselor naționale ale principale-
lor actori internaționali. Insufi ciența refl ectării acestei concepții a securității 
umane în documentele și actele juridice specializate din Federația Rusă, pre-
cum și dominația abordării securității naționale centrate pe apărarea interese-
lor de stat, mai cu seamă pe cale militară, sunt principalele difi cultăți de pro-
movare a securității umane în Federația Rusă, potrivit acestui cercetător. Un alt 
studiu al lui D.G. Baluev refl ectă nivelul de popularitate a concepției securității 
umane în cercetările politologice contemporane [72]. În cadrul acestui studiu se 
încearcă o popularizare a abordării date în rândurile politologilor ruși, prin care 
să fi e înlocuită și modernizată atitudinea oamenilor de știință din spațiul de lim-
bă rusă asupra problematicii securității în cel mai larg sens al termenului și prin 
atragerea unei atenții deosebite persoanei umane și intereselor acesteia ca su-
biect fundamental al eforturilor de asigurare a securității. Raportul dintre securi-
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tatea personală și cea de stat este analizat temeinic în studiul profesorului Baluev 
[73, p. 57]. Mai cu seamă, în studiu sunt subliniate aspectele ce țin de relațiile 
internaționale și interstatale. Importanța acestui autor pentru evoluția domeniu-
lui securității umane în Federația Rusă este deosebit de valoros, cu atât mai mult 
în contextul disonanței concepției și strategiei ofi ciale a securității naționale a 
statului față de opiniile comunității științifi ce și academice ruse.  

Juristul E.S. Kalina tratează conceptul de securitate în contextul drepturilor 
fundamentale ale omului [74, p. 9]. Dreptul la securitate a persoanei umane 
poate fi  recunoscut de comunitatea științifi că în contextul necesității individu-
lui uman de a-și asigura integritatea și interesele. Însă conceptul cu privire la 
securitatea umană constituie o noțiune mult mai extinsă, cuprinzând dreptu-
rile omului în corelație cu perspectivele de dezvoltare a omului. Cercetătorul
O.A. Kolotkina analizează, la fel, din perspectivă juridică problematica drep-
tului persoanei umane la siguranță și securitate [75, p. 112]. Multiple aspecte 
legate de refl ectarea acestui drept fundamental al omului în constituțiile lumii 
și în cea a Federației Ruse reprezintă esența acestui studiu. Se cere evidențiat 
faptul că dreptul la securitate a cetățeanului nu poate fi  asigurat nici de către 
stat, nici de societate în condițiile încălcării fl agrante a altor drepturi funda-
mentale ale omului, acestea făcând parte dintr-un sistem de interdependențe 
și corelații, tentativa în unele state autoritate și nedemocratice de asigurare a 
unor drepturi fundamentale, precum cele economice, din contul altora, precum 
cele politice, fi ind mereu sortită eșecului.  

Un studiu valoros în domeniul securității umane a fost elaborat în anul 
2006 de către cercetătorul A.A. Prohojev referitor la corelația dintre teoria dez-
voltării și securitatea indivizilor umani și a comunităților [76, p. 29]. Astfel, au 
fost subliniate punctele de tangență dintre aceste elemente drept condiții obli-
gatorii ale bunăstării persoanelor și societății în ansamblu. Cu toate că securi-
tatea socială diferă de cea umană în structura sa și în metodele de asigurare a 
acesteia, pe când A.A. Prohojev, în acest studiu, tratează securitatea ca o stare 
sustenabilă pentru dezvoltarea celor două subiecte ale proceselor securitare: 
persoana umană și societatea ca fi ind foarte apropiate și complementare. 

În spațiul de limbă rusă se remarcă o serie de cercetători care analizează 
problematica securității umane în contextul și în raport cu asigurarea securității 
naționale. Astfel, un cercetător important în acest sens este politologul Elzad 
Seifula Ogly Izzatdust care studiază securitatea națională a Federației Ruse, 
subliniind aspectul uman [77, p. 47]. În acest studiu amplu sunt relevate impe-
dimentele instituționale și de mentalitate care creează difi cultăți în promovarea 
securității umane în această țară. Dar, inclusiv într-un spațiu politic autoritar 
dominat de preocuparea asigurării securității naționale prin mijloace milita-
re, această abordare fi ind instituită la nivel de politică de stat, comunitatea 
științifi că are datoria să atenționeze societatea civilă și opinia publică, în mă-
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sura posibilităților și prin mijloacele disponibile, asupra necesității asigură-
rii securității persoanei umane pe lângă cea națională. Într-un context simi-
lar, cercetătorul A.A. Satsuta analizează securitatea națională din perspectiva 
proceselor sociale În viziunea sa, securitatea națională reprezintă unul dintre 
fenomenele și procesele sociale care au însoțit evoluția omenirii pe tot par-
cursul acesteia, iar securitatea persoanei umane putea fi  asigurată doar într-un 
cadru social în care pericolele și amenințările sunt reduse maximal posibil, în 
funcție de conjunctura internă și externă, de nivelul de civilizație și de dezvol-
tare tehnologică a sociumului etc. [78, p. 39]. Remarcând toate aceste aspecte, 
autorul nu întreprinde însă efortul, în măsura cuvenită, de a analiza comparativ 
și calitativ concepția securității umane și cea a securității naționale, înțeleasă 
mai mult ca asigurare contra pericolelor externe. 

Un studiu din anul 2012 al cercetătorului N.N. Terehova relevă necesita-
tea edifi cării unui sistem specializat în asigurarea securității persoanei uma-
ne în structura generală a securității naționale, pe exemplul Federației Ruse
[79, p. 146]. Securitatea națională, în plan teoretic, trebuie să fi e asigurată, po-
trivit autorului, prin formarea unor sisteme distincte de promovare a siguranței 
și securității elementelor-cheie din societate, printre care omul, cu necesitățile 
și interesele sale, trebuie să se poziționeze în centrul sistemului de asigurare a 
securității naționale. Totuși realitățile din Federația Rusă indică asupra stadiu-
lui incipient în care se afl ă procesul de edifi care a unor mecanisme și instituții 
viabile de asigurare a securității umane, în sensul clasic al termenului, reieșind 
din calitatea cadrului normativ-juridic existent, dar și din analize pertinente ale 
trendurilor sociale și politice ce se manifestă în acel spațiu.    

Problematica securității a fost analizată din diverse perspective de către 
cercetătorul T.V. Vladimirova care studiază problematica securității din per-
spectivă fi losofi co-sinergetică într-un șir de lucrări. Astfel, ordinea socială, în 
viziunea acestui autor, poate fi  asigurată doar prin fortifi carea securității, pe 
de o parte [80, p. 21]. Pe de altă parte, pentru fi ecare persoană umană or-
dinea socială reprezintă o valoare în sine [81, p. 75], totuși autorul pretin-
de că interesele individului uman, precum și cele sociale nu pot fi  apărate 
în alt mod decât prin implicarea statului, ceea ce reprezintă o opinie combă-
tută prin concepția securității umane asigurare nu doar la nivel instituțiilor 
statului, ci și prin diverse mecanisme locale și comunitare, care sunt moni-
torizate și la nivel internațional de organisme specializate. Autorul analizea-
ză abordarea structurală și sinergetică asupra fenomenului securității ca un 
element capabil să genereze stabilitate ordinii sociale cu condiția amplifi cării 
deviației în cadrul acestui fenomen [82, p. 16]. Securitatea devine un sistem 
social compus din relații sociale, oameni, instituții etc., iar deviația, din per-
spectivă sinergetică, conferă o plasticitate acestui sistem și o adaptabilitate 
mai mare la necesitățile sociumului. Într-o altă lucrare, este cercetată proble-
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matica securității informaționale din perspectiva naturii sale sociale, în care 
se menționează că principalele riscuri pentru om în era tehnologiilor înalte se 
conțin în posibilitățile extinse de manipulare informațională a individului prin 
intermediul rețelelor de socializare sau exploatând necesitatea permanentă a 
naturii umane în noi informații și date [83, p. 199]. Totuși securitatea umană 
în epoca tehnologiilor comunicaționale de vârf poate și trebuie să țină cont 
de aceste pericole și vulnerabilități sporite, totodată, trebuie luate în calcul și 
avantajele și oportunitățile deosebite ce apar în acest context, legate mai ales 
de transparentizarea și democratizarea spațiului public prin accesul facil la 
utilizarea tehnologiilor moderne.

Din perspectiva fi losofi ei sociale, profesorul A.P. Romanova, împreună cu 
V.O. Marmilova de la Universitatea de Stat din Astrahan, cercetează securita-
tea culturală ca un aspect de o importanță crucială pentru securitatea umană, 
aducând în discuție problematica securității spirituale  [84, p. 88]. În viziunea 
autorilor, securitatea culturală (cultural safety) trebuie înțeleasă mai mult ca 
element component al asigurării identității personale a cetățeanului, iar secu-
ritatea spirituală face conexiunea dintre spațiul public și cel intim al persoanei 
pe care le plasează într-un context asigurat de orice intervenții perturbatoare 
negative. Sociologul E.A. Popov cercetează problematica securității spirituale 
ca parte a securității umane din perspectiva necesității interconectării vieții 
materiale și a celei spirituale a persoanei umane și a asigurării unei bune inter-
funcționări a acestora ca un tot întreg [85, p. 110]. Prin urmare, deducem ipo-
teza că securitatea socială și cea spirituală a persoanei umane și a societății 
reprezintă două laturi ale securității naționale, iar riscul principal, ca un posibil 
impediment în asigurarea securității umane, este refuzul conștientizat sau nu al 
individului uman de a confrunta direct amenințările. Cu toate că viața spiritu-
ală a persoanei ține de domeniul vieții private, ea determină în ultimă instanță 
comportamentul social al persoanei, precum și atitudinile sale și percepția față 
de securitatea proprie și cea a comunității. Un alt cercetător care se face re-
marcat cu un studiu al fenomenului securității umane din perspectivă fi loso-
fi că este V.V. Balahonski, interesat îndeosebi de fundamentele sinergetice și 
informaționale ale procesului de asigurare a securității sociale și individuale 
[86, p. 21]. Autorul promovează ideea precum că securitatea reprezintă un scop 
suprem al statalității, protecția societății și persoanei umane la fel fi ind pusă 
în seama statului. Vom deduce că concepția securității umane în contextul ul-
timelor elaborări în acest domeniu, analizată inclusiv sub aspect fi losofi c, este 
capabilă să contribuie substanțial la evoluția fi losofi ei sociale și antropologiei 
în vederea accentuării aspectului securitar în studiile despre om și societate. 

Din perspectiva relațiilor internaționale contemporane, conceptul securității 
umane este studiat de către cercetătorul D. Borisov care semnalează o discrepanță 
semnifi cativă din ce în ce mai mare a rolului acestui concept în practica 
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internațională, pe de o parte, și în teoria relațiilor internaționale, pe de alta [87, p. 
80]. În ciuda fenomenului remarcat de autor, se prefi gurează o adaptare a strate-
giilor securității naționale a statelor democratizate și active pe plan internațional 
la principiile concepției securității umane, deși acest proces este destul de pre-
lungit în timp pe motiv că necesită o schimbare produsă la nivelul mentalităților 
sociale care vor determina, la rândul lor, schimbări la nivelul cadrului normativ, 
atât național, cât și internațional. 

Un cercetător tânăr din Federația Rusă, A. A. Mishcerikov, este preocupat 
de problematica securității umane în plan teoretic și practic, în contextul pro-
gresului tehnologiilor informaționale contemporane [88, p. 19]. Acest cerce-
tător relevă în lucrarea sa rolul statului, al societății civile și al personalității 
umane în formarea sistemului comun de asigurare a securității, subliniind 
posibilitățile și riscurile de apariție a confl ictelor în societate ce ar afecta liber-
tatea și securitatea persoanei umane în condițiile unei societăți informaționale 
ce tinde să extindă controlul său deplin asupra personalității cetățenilor, re-
ducând spațiul libertății lor. Cu toate acestea, securitatea umană stabilește ca 
prioritate asigurarea intereselor persoanei în fața intereselor statului, perceput 
ca garant al acestor drepturi ale omului, pe lângă alte instituții și organisme ale 
societății civile, cele de pe plan internațional etc. 

În Ucraina, problematica securității umane devine la fel din ce în ce mai 
populară în comunitatea academică. Un important cercetător din Ucraina al 
fenomenului securității umane este D.V. Zerkalov care este preocupat mai ales 
de aspectul corelației factorului comunitar și social al securității umane în ra-
port cu drepturile persoanei umane [89, p. 283]. Discursul său pornește de la 
problematica securității naționale, tratată din perspectiva securității sociumu-
lui și a persoanei umane ca parte a acestuia. Aspecte legate de securitatea și 
asistența socială acordată cetățeanului la fel sunt analizate de acest autor, în 
contextul analizei asistenței sociale a diverselor pături și categorii sociale. Cu 
tot efortul întreprins, perspectiva dominantă adoptată în lucrare este concen-
trată pe abordarea specifi că dreptului internațional asupra asigurărilor sociale 
și reglementărilor internaționale în domeniu. Un loc special în lucrarea dată 
ocupă partea factologică, conținând referințe directe la fapte și evenimente 
elucidate în mass-media ce atestă nivelul de încălcare a drepturilor fundamen-
tale ale omului în Ucraina.

O perspectivă diferită asupra securității umane o promovează cercetătorii 
ucraineni O. Kharlamov, M. Bondarenko și G. Kharlamova. Astfel, un impor-
tant aspect al abordării securității umane specifi ce acestor autori din Ucraina 
îl constituite siguranța alimentară și, în mod deosebit, securitatea consumato-
rilor de produse modifi cate genetic. În așa fel, se promovează ideea precum 
că spectrul de amenințări la adresa securității umane trebuie completat cu cele 
de natură tehnologică ce se referă la producerea și consumul de organisme și 
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produse modifi cate genetic [90, p. 115]. Potrivit autorilor, nanotehnologiile de 
producere a unor noi substanțe și materiale trebuie puse în serviciul societății 
în perspectiva de a asigura securitatea persoanei umane care poate deveni un 
agent activ de securizare a spațiului public prin liberul acces la utilizarea aces-
tor tehnologii. Totodată, este important de remarcat că nanotehnologiile nu 
doar pot oferi noi posibilități și modalități de asigurare a securității umane, dar 
pot deveni și sursa unor noi pericole și amenințări la adresa securității persoa-
nelor, fi ind necesară astfel o adaptare la noile realități ale cadrului normativ și 
ale practicilor sociale.   

Prin urmare, problematica securității umane raportată elementului etic în 
spațiul sociocivilizațional est-european poartă un caracter eclectic și foarte di-
versifi cat. Acest lucru are loc sub impactul multitudinii de opțiuni geopolitice, 
a diversității de resurse (umane, naturale, economice, militare etc.), de strategii 
de dezvoltare pe termen lung specifi ce statelor din această zonă a Europei. Cu 
toate diferențele semnalate, atât cercetătorii de limbă rusă, cât și cei ucraineni 
sau români consideră concepția securității umane ca având un caracter profund 
moral și echitabil, fi ind o orientare importantă și de viitor în studiile de securi-
tate, mai cu seamă în contextul procesului globalizării, inclusiv a sistemului de 
securitate internațională, a economiei mondiale și relațiilor externe. 

Concepția securității umane și teoria bioetică denotă o tendință de apropi-
ere metodologico-obiectuală ale intereselor lor de cercetare, precum și o cer-
tă perspectivă de conlucrare și interconectare pe viitor, reieșind din analiza 
literaturii de specialitate, inclusiv a celei din Republica Moldova, în cadrul 
investigației date. 

Studiile ştiinţifi ce realizate demonstrează că atât cercetătorii, cât și ana-
liştii din regiunea est-europeană, inclusiv din Republica Moldova, au acordat 
mai puţină atenţie aspectelor de conexiune a domeniilor bioeticii cu securita-
tea umană, capabile să se ranforseze reciproc, atât metodologic, cât și logis-
tic, pentru a obține o dezvoltare mai sustenabilă, mai rapidă și mai profundă 
a societății, inclusiv din Republica Moldova, în benefi ciul persoanei umane. 
Cercetătorii și-au canalizat însă eforturile în special pe dimensiunile ce ţin 
de corelația securității umane cu fenomenul globalizării în contextul evoluției 
sferei securității naționale în perioada „postrăzboi rece”, ori pe interconectarea 
bioeticii cu sectorul biomedical, dar nu îndeajuns cu teoriile sociopolitice și 
economice referitor la progresul și dezvoltarea globală durabilă a omenirii, 
după cum propovăduia fondatorul acestei concepții V.R. Potter. 

Securitatea umană și bioetica, drept domenii complementare de activitate 
umană, în sens practic, ambele cu implicare în spaţiul politicului, pot căpăta 
diverse noi caracteristici în dependenţă de situație și context, reieşind din se-
tul de aşteptări sociale față de acestea în vederea asanării sustenabile a crizei 
globale, inclusiv a manifestărilor ei locale în Republica Moldova în diverse 
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sfere ale vieții umane și sociale, utilizând întregul spectru de metode și pâr-
ghii disponibile. În contextul cercetării de față s-a constat că atât disciplina 
securității umane, cât și teoria bioetică includ sufi ciente elaborări metodice 
și conceptuale, sisteme de principii și abordări pentru a contribui substanțial 
la accelerarea și amplifi carea cantitativă și calitativă a valorifi cării practice a 
rezultatelor acumulate în domeniul teoretico-aplicativ al dezvoltării durabile, 
lansat de peste două decenii în urmă. 

Identifi carea unor posibilități și modalități efi ciente de depășire a crizei glo-
bale în condiții sustenabile și optimale de securitate și bunăstare pentru persoa-
na umană, prin dezvoltarea capacităților de cercetare și aplicare a cunoștințelor 
în viața de zi cu zi cu privire la securitatea persoanei și a biosferei, educarea 
caracteristicilor și virtuților etico-morale ale persoanei și comunităților, cul-
tivarea metodelor şi tehnologiilor sociale de dirijare şi management societal, 
devin cele mai importante sarcini de realizat ale concepției securității umane și 
ale domeniului bioeticii ca ştiinţe ale supravieţuirii în condițiile crizei globale, 
ancorate adânc în contextul critic sociocivilizaţional contemporan.
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3. BIOETICA ÎN PROCESUL DE ASIGURARE 3. BIOETICA ÎN PROCESUL DE ASIGURARE 
A SECURITĂȚII OMULUI A SECURITĂȚII OMULUI 

ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRIIÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII

În acest capitolul sunt analizate procesul de asigurare a securității omului 
în condițiile globalizării și rolul bioeticii în acest context, fi ind subliniate căi-
le de realizare a transformărilor globale în domeniul securității, investigaţiile 
fi ind îndreptate cu precădere spre punerea în lumină a proceselor actuale de 
reconfi gurare a poziţiilor şi de redimensionare a domeniului bioeticii în con-
textul elaborării mecanismelor de asigurare a securității persoanei umane și 
a omenirii în întregime. Se reliefează aportul cercetătorilor și a experienței 
sociopolitice acumulate în spațiul est-european referitor la domeniul imple-
mentării metodologiei bioetice în procesul de asigurare a securității uma-
ne. Se cercetează sub aspect comparativ fenomenul bioeticii din perspectiva 
diverselor trasee de dezvoltare a acestui domeniu. Sunt analizate procesele 
de formare ale multiplelor modele socioculturale ale bioeticii. Fenomenul 
securității umane și al bioeticii este analizat din perspectiva impactului crizei 
globale, subliniindu-se importanța strategiilor globale de securizare umană. 
Se analizează în termeni politologici, precum și din perspectivă securitară, 
problematica omului în contextul edifi cării bioeticii, fi ind abordate diverse 
aspecte specifi ce acestui subiect în interconexiune istorică şi teoretico-me-
todologică. Se investighează multiple abordări ale fenomenului eugenic pe 
parcursul evoluţiei sale istorice şi metodologice, precum și aportul Clubului de 
la Roma la fundamentarea strategiei de securitate. 

3.1. Perspective în studiul rolului bioeticii în asigurarea securității 
umane

Depăşirea crizei globale contemporane va deveni posibilă nu doar prin 
implicarea componentei spiritual-morale, dar şi a unui şir de forţe sociale şi 
profesionale, precum şi numeroase mecanisme sociopolitice şi tehnologice. În 
acest context, asigurarea securități umane, lupta pentru puterea politică, pro-
movarea şi lobby-ul intereselor corporative, personale şi colective, participa-
rea cetăţenească în procesele de adoptare şi implementare a deciziilor politice 
devin tot mai evident elemente sociopolitice fundamentale în procesul de ela-
borare a strategiilor şi algoritmilor de depăşire a crizei mondiale, determinate 
înainte de toate de degradarea atitudinii morale a omului faţă de sine însuşi şi 
faţă de natura înconjurătoare. 
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Securitatea, în cel mai vast sens, ca preocupare umană tradiţională, atât la 
nivel individual, cât şi, mai ales, la nivel macrosocial, denotă un vădit carac-
ter reactiv. Preocuparea pentru securitate ca fenomen şi ca stare de echilibru 
sistemic durabil apare concomitent cu conştientizarea pericolelor şi / sau a 
ameninţărilor din partea diferitor tipuri, de origine fi e intrasistemică sau ex-
trasistemică, provocate de diverse erori şi inexactităţi ce ţin de sistematizarea, 
coagularea ideatică sau articularea scopului, metodelor şi căilor sau instrumen-
telor la care se recurge în vederea atingerii obiectivului vizat. 

În contextul dat, vom reitera ideile cercetătorilor V. Juc și V. Ungureanu ex-
puse în lucrarea „Fundamentarea și instituționalizarea securității naționale a Re-
publicii Moldova: aspecte istoriografi ce și teoretico-metodologice” [1, p. 15], 
potrivit cărora, în pofi da unei multitudini de defi niții și sensuri ale categoriei 
de securitate existente în literatura de specialitate și în actele normativ-juridice 
internaționale și naționale ale diferitor state ale lumii, în prezent nu există o 
defi niție clară și unanim acceptată a acestei noțiuni, nici o concepție dominantă 
referitor la căile cele mai efi ciente și sustenabile de asigurare a securității.

Baza teoretico-metodologică și noutatea concepției securității, aparținând 
Școlii de la Copenhaga și principalilor reprezentanți ai ei – B. Buzan, O. Waever 
şi J. de Wilde, care sunt adepții lărgirii sferei de defi nire a fenomenului secu-
rităţii, au constat, mai cu seamă, în evidențierea a cinci sectoare noi specifi ce 
acestui fenomen, și anume: militar, politic, economic, societal și de mediu, 
care sunt principalele domenii ce determină securitatea colectivităților umane 
[2, p. 31]. Viziunea dată a făcut posibilă identifi carea și clasifi carea mai exactă 
a amenințărilor și vulnerabilităților, a permis cercetarea mai minuțioasă a natu-
rii și specifi cului acestora. Reieșind din această concepție ce se referă la sepa-
rarea fenomenului securității pe sectoare distincte, se presupune că securitatea 
militară operează cu amenințările armate și vizează vulnerabilitățile interne ale 
statului în domeniul defensiv. Securitatea politică ține de stabilitatea sistemelor 
politice, a regimurilor de guvernământ și se referă la amenințări de securitate 
ce provin din specifi cul doctrinar-ideologic dominant în societate, precum și 
la vulnerabilități instituționale și funcționale ale comunității și statului. Secu-
ritatea economică, în viziunea reprezentanților Școlii de la Copenhaga, ține de 
amenințări și riscuri pentru bunăstarea populației, dar și de vulnerabilități eco-
nomice ale societății precum răspândirea fenomenului sărăciei, a subdezvoltă-
rii, a lipsei sau insufi cienței de resurse naturale, energetice sau fi nanciare. Pe 
când securitatea mediului, strict legată de domeniul precedent, cel economic, 
vizează amenințări pentru societate ce provin din natură, din starea ecologică a 
ei, totodată, operând și cu vulnerabilități interne și limite logistice și de mentali-
tate care împiedică societatea și generațiile viitoare să benefi cieze de un mediu 
înconjurător sustenabil și calitativ. Însă sectorul securității societale, așa după 
cum a fost conceput de B. Buzan, s-a dovedit a fi  cel mai aproape de concepția 
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securității umane, însemnând stabilitate comunitară, dezvoltare a tradițiilor de 
cultură și civilizație, a institutelor democratice și de familie, vizând riscuri 
provenite din insufi ciența determinării identitare ori din confl icte interetnice 
sau religioase, referindu-se și la un șir de vulnerabilități interne similare, la 
amenințări externe cu scopul de a contrapune diverse grupuri sociale. Cu toate 
diferențele dintre sectoarele sus-menționate ale securității, în concepția Școlii 
de la Copenhaga, acestea se afl ă într-o permanentă interdependență organică și 
funcțională, determinând, astfel, o mai mare efi ciență și coordonare a eforturi-
lor de stabilizare și securizare.

Pe de altă parte, N. Dolghin, într-o incursiune teoretică din cadrul lucră-
rii „Riscuri și amenințări la adresa securității României. Actualitate și per-
spectivă”, menționează că tipologizarea amenințărilor conform cu sectoarele 
securității: fi e militare, politice, economice, societale, de mediu sau de alt fel, 
sunt determinate, întâi de toate, de variația și multitudinea planurilor vieții 
umane în care aceasta se manifestă în mod fi resc [3, p. 17]. Această idee poate 
avea sens doar în contextul în care viața umană este privită din perspectiva 
securității persoanei, din cea a riscurilor și amenințărilor care pot viza în mod 
exclusiv, fi ința umană în deplinul sens al acestui termen. De fapt, disputa teo-
retică referitor la obiectul eforturilor și acțiunilor de asigurare a securității con-
tinuă și în studiile contemporane, pendulând între trei piloni de bază ca subiecte 
ale căror securitate trebuie asigurată: sistemul internațional, statul cu atributele 
sale și persoana umană. În ultimă instanță, această dispută este infl uențată de 
perspectiva metodologică și doctrinară care este pusă la baza studiilor și anali-
zelor de securitate. K. Booth, de exemplu, se întreabă tranșant „care este obiec-
tul de referință principal – statele sau oamenii? Securitatea cui anume este pe 
prim plan?” [4, p. 16]. Reprezentanții Școlii de la Copenhaga, de exemplu, 
consideră că între cele trei subiecte ale securizării nu este identifi cat unul care 
să primeze pe termen lung, ci există un echilibru dintre ele, securitatea cărora 
se completează și se fortifi că reciproc. Alegerea obiectului acțiunilor de asi-
gurare a securității, din perspectiva acestei concepții, depinde de valorizarea 
care i se conferă de societate, opinia publică sau de comunitatea internațională. 
Totuși, în opinia lui B. Buzan, statul reprezintă veriga care este capabilă să facă 
legătura cu celelalte subiecte ale securității, deoarece doar statul poate forma 
politici de asigurare a securității și tot statul este exponentul securității, care, 
general vorbind, poate fi  numai relativă și nu absolută [2, p. 34].

În același context, cercetătorul  Al. Roșca, în lucrarea sa „Algoritmi ai 
tranziţiei: aspecte social-fi lozofi ce”, remarcă corelația organică, dinamică și 
interdependentă dintre Stat, Societate și Individ care a persistat de-a lungul 
secolelor în științele sociale ca un subiect fundamental pentru înțelegerea na-
turii controversate și complexe a fenomenelor sociale, remarcând și specifi cul 
sistemic al acestei triade [5, p. 26]. Studiile de securitate, făcând parte din 
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domeniul cercetărilor sociale, sunt axate inevitabil pe investigarea acestei co-
nexiuni organice dintre persoana umană și stat cu legăturile sale internaționale 
pe plan regional și mondial.

Școala de la Copenhaga a contribuit decisiv la extinderea conceptului de 
securitate în perioada contemporană spre deosebire de școala tradiționalistă în 
domeniul cercetării securității. Concepția privind securitatea societală, fi ind 
defi nită ca unul dintre cele cinci sectoare ale  securității, a generat noi perspec-
tive și abordări în studiile de securitate. Concomitent, domeniul securității a 
trecut printr-un profund proces de reconceptualizare, securitatea fi ind înțeleasă 
ca un anumit tip de politică cu valențe aplicative și modenizante, făcând po-
sibilă distingerea dintre securizare și politizare. În acest domeniu aplicativ al 
concepțiilor de securitate, contribuția Școlii de la Copenhaga a fost defi nitorie 
pe multe decenii înainte, determinând elaborarea strategilor contemporane de 
securitate a blocurilor politice, a organizațiilor internaționale și statelor, bazate 
pe principii conceptual noi în practica asigurării securității [6, p. 53].

Concepția securității umane a constituit un derivat din concepția construc-
tivistă a securității care trebuie să fi e axată, potrivit reprezentanților acestui 
curent în studiile de securitate, pe interesele individuale ale persoanei umane 
și nu pe interesele comunității sau ale statului. Această concepție a securității 
umane se remarcă prin defi nirea celor două planuri de bază ale sale: libertatea 
de necesităţi şi libertatea de frică, și trasează, de fapt, obiectivele bioeticii în 
domeniul politicii ce se referă la realizarea acestor deziderate. Libertatea de 
necesități se prezintă a fi  un obiectiv de realizat, ca o stare în care necesitățile 
specifi ce persoanei umane, cele fi ziologice, spirituale și sociopolitice, nu vor 
mai constitui un impediment în progresul său personal sau o sursă de insecu-
ritate pentru individul uman în mediul social. Libertatea de frică însă se ma-
nifestă ca o stare psihoemotivă prin care individul uman este scutit de grija și 
frica viitorului prin politici sustenabile și raționale, echitabile și participative.  

Astfel deci, cauzele apariției conceptelor de „securitate umană” și „bioeti-
că” sunt apropiate și interdependente. Din altă perspectivă, termenul de securita-
te umană a fost generat, în principal, de necesitatea redimensionării conceptului 
de securitate prin accentuarea rolului deosebit al individului uman în procesul 
de asigurare a securității, iar în cazul bioeticii, sursa de bază în procesul său de 
apariție și fundamentare a constat în necesitatea găsirii unor soluții viabile la cri-
za globală contemporană prin inițierea redimensionării elementului etico-moral 
ca unul fundamental în cadrul relațiilor dintre individ-societate-natură. 

Sub aspect aplicativ, atât bioetica, cât și securitatea umană contribuie la 
soluţionarea unei probleme de importanţă majoră în plan mondial: defi nirea 
perspectivelor sistemului internaţional şi al civilizaţiei umane în ansamblu de a 
contracara efectele negative ale crizei globale, abordată la nivelul însuşirilor sale 
structurale propriu-zise, precum şi la cel al factorilor sociali şi politici interni, cu 
raporturile lor multidimensionale şi complexe pe care le posedă și le dezvoltă.
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Analizând comparativ evoluţia bioeticii în spaţiul occidental (vest-european 
şi nord-american) – acolo unde acest fenomen unic pentru civilizaţia modernă 
a şi apărut, cu extinderea şi promovarea bioeticii în alte spaţii precum cel est-
european sau spaţiul musulman, budist sau african, se impune o evidenţiere a 
încărcăturii axiologice şi praxiologice a bioeticii occidentale, fondată pe valori 
civilizaţionale creştine și liberale [7, p. 6]. În acest sens, bioetica occidentală 
vine cu un aparat juridic şi metodologic minuţios elaborat în comparaţie cu alte 
abordări bioetice, ce fac referinţă în principal la sistemul tradiţional al culturii 
şi/sau religiei de care este ataşat. Cu toate carenţele pe deplin întemeiate, refe-
rindu-se în principal la îndepărtarea de sensul original al bioeticii conferit de 
către fondatorul acesteia – V.R. Potter, drept o ştiinţă globală a supravieţuirii 
omenirii [8, p. 18], modelul civilizator occidental al bioeticii se detaşează de 
departe ca unul dominant în comunitatea contemporană a bioeticienilor, mar-
ginalizând într-un anume fel celelalte abordări în domeniul bioeticii cum ar fi  
modelele de tip socio-biologic în cadrul cărora standardele de moralitate sunt 
dictate de normele biologice, abordările ce predomină în cadrul teoriilor bioe-
tice religioase: în cea creştină (catolică, ortodoxă, protestantă), în bioetica mu-
sulmană, în cea budistă etc. Cu toate acestea, modele bioetice de tip utilitarist, 
promovând valorile pragmatismului şi consecinţialismului în relaţiile bioetice, 
precum şi de tip liberal-radical, referindu-se la extinderea maximală a permi-
sibilităţii, nedepășind limita libertăţii individuale ale celorlalţi, modele prezen-
te în spaţiul civilizaţional occidental, constituie în principal, etape graduale şi 
foarte importante ale dezvoltării conştiinţei sociale, inclusiv politice și morale, 
în sfera bioeticii. Aceste două modele menționate determină evoluţia unui nou 
format civilizaționist de sorginte occidentală în bioetică. Cele două modelele 
aduse în discuție converg şi se transformă sub impactul dominării principiului 
autonomiei individului uman în întreg arealul vestic, într-un model calitativ 
nou - modelul personalist al bioeticii, care promovează cu succes primordiali-
tatea necesităţii şi opţiunii individuale personale a omului implicat în diverse 
relaţii bioetice, ceea ce determină şi generează un cadru superior normativ-etic 
şi juridic în rezultatul maximizării în  norma morală a importanței actului de 
responsabilizare şi civism [9, p. 11]. 

Concepția occidentală în bioetică, promovând personalismul ca şi criteriu 
de referință uniformizant și generalizator al diversităţii de abordări și viziuni, 
devine sprijin și promotor principal al valorilor bioetice pe plan mondial, sub 
impactul unui potenţial superior (fi nanciar, uman, dar şi politico-geostrategic) 
în spațiul occidental, comparativ cu resursele disponibile în alte spații socio-
culturale. În rezultat, modul de abordare occidental al problemelor bioetice 
devine dominant, atât în plan teoretic, cât și practic, creând premise și pentru 
promovarea (şi impunerea) modului occidental de viaţă, a valorilor socioe-
conomice şi politice de tip occidental ca un pilon de bază şi pârghie efi cientă 
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ale accelerării procesului globalizării.  Spre exemplu, în spaţiul est-european, 
unde mai puţin au fost sprijinite fi nanciar și logistic direcţiile noi, specifi ce 
bioeticii occidentale ca etică biomedicală, apărută ca o emanaţie a modelului 
sociocultural utilitarist, dar şi a celui liberal-radical, promovate de asemenea 
personalităţi notorii în domeniul ştiinţei occidentale ca A. Hellegers, T. Bea-
uchamp, J. Childress şi alţii [10, p. 9], se atestă o fi delitate remarcabilă a cer-
curilor academice pentru ideile şi principiile bioetice concepute şi lansate de 
V.R. Potter [11, p. 102]. Însă, din lipsă cronică de resurse și suport logistic, 
în acest spațiu est-european implicațiile practice ale bioeticii au rămas a fi  
modeste și simbolice comparativ cu spațiul vest-european și nord-american, 
și anume la capitolele legate de formarea unei conştiinţe bioetice în societate, 
înfi ințarea şi buna funcţionare a organismelor bioetice de control şi expertiză 
specializată sau popularizarea principiilor și normelor bioetice în societate, dar 
și în mediile profesionale specializate, printre practicieni: medicii, agronomii, 
zootehnicienii, biologii, geneticienii etc. Pe când în Vest, modelul occidental 
s-a manifestat ca unul de compromis în care acţiunea concretă, progresul soci-
al evident este condiţionat de o anumită adaptare a teoriei bioeticii înțeleasă ca 
set de cunoştinţe globale, la praxisul concret, transformând întregul spectru al 
problemelor de ordin bioetic, începând cu cele cotidiene (avort, contracepție, 
transplant, eutanasie etc.), cu care se confruntă cetățeanul în viaţa de zi cu 
zi, terminând cu problemele bioetice soluționabile doar la nivel sociopolitic 
naţional şi internaţional (încălzirea globală, terorismul, epuizarea resurselor 
naturale etc.). Astfel, în estul european, dominat de prelungitul proces al tran-
ziţiei socioeconomice, dar şi de o criză socială valorică şi morală profundă, 
unde lipsesc instituţii şi mecanisme bioetice efi ciente, bioetica continuă să fi e 
percepută încă de majoritatea societăţii și mai puțin în mediul academic, nu ca 
unul dintre cele mai efi ciente instrumente care pot fi  puse azi la dispoziţia gu-
vernanţilor și societății pentru depăşirea crizei globale și asigurării securității 
persoanei, prin soluţionarea unor probleme bioetice concrete, dar ca o utopie 
frumoasă dar irealizabilă [12, p. 59]. 

În decursul întregii sale istorii, bioetica cu uşurinţă se poate încadra în 
grupul acelor ştiinţe şi teorii, infl uenţate cel mai mult de factorul politic şi 
ideologic precum ştiinţele sociale şi politice, genetica, teoria eugenică, rasis-
mul, etologia, teoria darwinismului social, sociobiologismul, teoria şi practica 
planifi cării familiale etc. Este evidentă legătura strânsă dintre bioetică şi doc-
trinele sociopolitice ca refl ecţie a unor viziuni şi concepţii generale cu privire 
la dezvoltarea și asigurarea securității societăţii umane. Se remarcă o corelaţie 
strânsă între evoluţia doctrinelor şi ideologiilor sociopolitice şi dezvoltarea 
unor abordări şi modele socioculturale în cadrul domeniului bioeticii. Astfel că 
revirimentul liberalismului clasic şi trecerea sa în forma neoliberalismului so-
cial sau instituţional au generat apariţia, printre bioeticieni şi teoreticienii aces-
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tei discipline, a unei tendinţe de permisivitate extremă referitoare la libertatea 
decizională a persoanei umane implicate în relaţiile bioetice. Setul de libertăți 
ale persoanei umane în contextul modelului liberal-radical al bioeticii implică 
dreptul omului de a se autoresponsabiliza în sensul autoconferirii statutului de 
autoritate supremă de referinţă şi aprobare a corectitudinii acţiunilor şi decizii-
lor bioetice [13, p. 68], precum şi de a se autoconsidera pilonul central al siste-
mului de valori, printre care valorile şi necesităţile sale individuale ar constitui 
nişte imperative primordiale şi de departe cele mai importante în comparaţie 
cu priorităţile, valorile şi nevoile sociumului, astfel intervenind o discrepan-
ţă conceptuală categorică din punctul de vedere al condiţiei omului ca fi inţă 
socială, care, în condiţiile expansiunii modelului sociocultural radical-liberal, 
devine un element social hiperindividualizat şi distructiv pentru socium, într-
un anume fel. Astfel, pentru o persoană umană ancorată adânc în modelul so-
ciocultural radical-liberal al bioeticii, mediul social devine unul secundar ca 
importanţă şi ca referinţă, iar capacitatea şi abilitatea sa individuală de auto-
control, de testare și adaptare a valorilor şi principiilor de comportare, devin 
suprasolicitate. În cadrul relaţiilor bioetice, modelul liberal-radical impune o 
responsabilizare maximă a persoanei umane. Ceilalţi actori şi participanţi în 
relaţiile bioetice: medicul, cercetătorul, politicianul, tehnocratul etc., se reduc 
doar la a sprijini capacitatea individului de asumare a consecinţelor pentru 
deciziile luate, de a se autoresponsabiliza ca pacient, ca subiect al cercetărilor 
biomedicale sau psihosociale, ori ca obiect al politicilor şi strategiilor publice. 

În alt context de idei, doctrina utilitaristă, afl ată tradiţional într-un raport 
dihotomic cu concepţia deontologică kantiană, formând împreună paradigma 
evoluţiei dialectice a mentalităţii moderne, se extinde plenar în spaţiul bioetic 
la primele etape de evoluţie a acestei concepţii şi practici sociale globalizan-
te. Cu toate acestea, utilitarismul în bioetică este condamnat la critici dure 
la etapele următoare ale dezvoltării teoriei şi practicii bioetice, din moment 
ce contravine unor piloni fundamentali ai acestei teorii, cum ar fi  valoarea 
universală a omului, a biosferei sau a vieţii, în cel mai larg sens posibil al 
conceptului, aspecte care nu pot fi  reduse la valenţele lor conjuncturale sau să 
fi e tratate doar ca mijloace şi căi de atingere ale unor idealuri globale precum 
binele comun, securitatea de grup ori bunăstarea socială în detrimentul celor 
individuale, promovate la rândul lor la rang de scopuri în sine în cadrul con-
cepţiei eudemoniste, criticată şi combătută prin imperativul categoric, teoria 
moralităţii kantiene. Consecinţialismul (consequentialism) şi pragmatismul, 
ca teorii fi losofi co-morale, ce veneau în completarea utilitarismului spre solu-
ţionarea diverselor dileme şi discrepanţe interioare, la fel au fost marginalizate 
de ultimele trenduri de dezvoltare a bioeticii contemporane, pe motiv că ar 
diminua semnifi cativ caracterul universalizant al concepţiei şi practicii bioe-
tice. Astfel, modelul sociocultural utilitarist al bioeticii rămâne unul periferic 
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şi aplicat doar în unele cazuri izolate, în care problemele moral-strategice care 
pot apărea în procesul de soluţionare a diferendelor bioetice nu posedă un 
potenţial critic de destabilizare a balanţei şi armoniei socio-naturale, învestită 
prin racordarea la mentalitatea, conceptele şi modelele procedural-aplicative 
ale bioeticii globale. 

În nu prea îndelungata sa istorie, bioetica a traversat un şir de etape în 
dezvoltarea sa. Mai mult decât atât, considerând că bioetica azi reprezintă o 
structură disciplinară neomogenă atât conceptual-metodologic, cât şi ca feno-
men politico-socio-civilizaţional, se impune o delimitare etapizată a evoluţiei 
fi ecărei dintre cele cinci trasee de dezvoltare a acestei discipline, asemenea 
celei din viziunea importantului teoretician moldovean al fenomenului bioetic 
T. N. Ţîrdea [14, p. 7]. Cu toate acestea, spre exemplu autoarea fi nlandeză T. 
Takala, pe de altă parte, referindu-se la abordarea occidentală în bioetică, re-
marcă 3 etape distincte de evoluţie a bioeticii în funcţie de raportarea ei ca şi 
concepţie, practică distinctă, dar şi ca disciplină academică la angajarea aces-
teia în viaţa politică, în concordanţă cu felul de expunere a mesajului bioetic în 
spaţiul public, precum şi de manifestare a activismului membrilor ONG-urilor, 
ai altor instituţii cu caracter bioetic în contextul activităţilor sociopolitice [15, 
p. 215]. Astfel, cercetătoarea fi nlandeză distinge etapa copilăriei, a adolescen-
ţei şi maturităţii prin care trece inevitabil și domeniul bioeticii. În acest sens, 
la etapa copilăriei, bioeticienii dădeau dovadă de multă naivitate în abordarea 
proceselor sociopolitice în contextul unor tatonări şi a testării trăiniciei rela-
ţiilor dintre structurile bioetice guvernamentale de expertizare, supraveghere 
şi control, ca şi dintre organismele bioetice ne-guvernamentale cu importanţii 
factori de decizii din sfera politicului. La etapa adolescenţei, teoreticienii, dar 
şi practicienii din domeniul bioeticii au înregistrat progrese remarcabile din 
perspectiva impunerii în spaţiul securitar, sociopolitic şi public a problematicii 
specifi ce domeniului bioeticii, precum şi a abordărilor consacrate în vederea 
oferirii unor răspunsuri şi soluţii viabile atât pentru clasa politică, cât şi pentru 
opinia publică, tot mai mult alertată de către propagarea perspectivelor alar-
miste referitoare la amplifi carea crizei globale. În perioada dată, echivalentă 
cu etapa adolescenţei, bioetica s-a dovedit a fi  o disciplină didactico-teoreti-
că, dar şi un domeniu practico-aplicativ foarte mobil şi adaptabil la diversele 
sisteme sociopolitice cu valori şi principii adesea peste măsură de diverse, 
reuşind să se impună ca o modalitate efi cientă în lupta cu criza mondială. La 
etapa maturizării însă, bioetica se confruntă cu un feedback acerb de presiuni 
sociopolitice, ca reacţie la strategiile de lobby sociopolitic, întreprinse de nu-
meroşi activişti apolitici din domeniul bioeticii din perioada anterioară – cea a 
tinereţii. Aşa încât, bioetica din perioada contemporană este pusă în faţa unor 
dileme de ordin sociopolitic care cer recurgerea la un şir de compromisuri cu 
elita politică, cu valorile sociopolitice consumiste, dar şi cu perspectiva indivi-
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dualistă utilitaristă referitoare la realizarea câştigurilor şi capitalurilor sociale, 
economice sau politice în baza utilizării iraţionale şi iresponsabile în faţa gene-
raţiilor următoare, a resurselor economice, umane, intelectuale, sociopolitice 
etc., disponibile pentru a transpune în practică dezideratul bioeticii globale 
potteriene – salvgardarea sustenabilă a omenirii. Acest model al diferenţierii 
etapizate a dezvoltării bioeticii poate fi  aplicat cu uşurinţă celor mai diverse 
modele bioetice sociocivilizaţionale. Astfel se impune constatarea că bioetica 
est-europeană, cu toate particularităţile şi specifi cul caracteristic atât de ordin 
intern de organizare şi conceptualizare, cât şi de ordin extern referitor la con-
junctura economico-socială nefavorabilă, impedimentele şi animozităţile poli-
tico-geostrategice etc., spre deosebire de bioetica occidentală, se găseşte abia 
la etapa trecerii de la stadiul de copilărie (dezvoltare preponderent teoretică) 
la cel al tinereţii, atestându-se mişcări sociale tot mai active în sfera asigurării 
securității și drepturilor omului, a consumatorilor, pacienţilor care abordează 
problematica bioetică şi încearcă să exercite o tot mai mare infl uenţă asupra 
deciziilor sociopolitice din acest domeniu. 

Înţelegerea şi conştientizarea mai bună prin studierea mai aprofundată a 
cauzelor şi particularităţilor de evoluţie a concepţiilor civilizaţiei umane des-
tinate salvgardării ei, nu poate fi  decât încurajată cu o şi mai mare ardoare, 
din moment ce termenul disponibil găsirii soluţiilor la diversele aspecte şi 
componente ale crizei globale este tot mai scurt, exercitând presiuni tot mai 
mari asupra proceselor decizionale şi de cercetare. În consecinţă, un număr 
important de investigaţii au fost întreprinse în vederea analizei evoluţiei pe 
etape a bioeticii ca fenomen civilizaţional şi domeniu interdisciplinar de cu-
noştinţe, în dependenţă de arealul de răspândire a acestei concepţii, dar şi în 
funcţie de contextul cultural, religios, civilizaţional şi valoric al societăţii în 
care este promovată o anume abordare sau tip de bioetică. Un interes deose-
bit din această perspectivă îl trezeşte studiul cercetătorului moldovean T. N. 
Ţîrdea prin care se fundamentează abordarea evoluţiei bioeticii atât în plan 
teoretico-metodologic, cât şi practic, din perspectiva traseelor istorico-noţi-
onale a dezvoltării sale de la apariţie până la începutul deceniului doi al sec. 
XXI. Acest studiu al profesorului T. N. Ţîrdea reprezintă o analiză eminamente 
fi losofi că, or deducţiile care se vor întreprinde în lucrarea de faţă vor porni de 
la aceste premise fi losofi ce ale clasifi cării şi identifi cării modelelor teoretico-
metodologice ale bioeticii, dar vor avea implicaţii exclusiv sociopolitice în 
contextul importanţei tot mai mari a bioeticii în multiple domenii ale activităţii 
umane. În cadrul studiului întreprins de cercetător, se prefi gurează cinci trasee 
conceptual-noţionale referitoare la evoluţia bioeticii în diverse medii socio-
economice şi ideologico-politice, dintre care doar două au reuşit să se realizeze 
ca şi modele metodologice ale bioeticii, potrivit autorului. În opinia noastră 
însă, analizând dezvoltarea bioeticii pe parcursul întregii sale istorii, şi mai 
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cu seamă, evoluţia proceselor sociopolitice în decursul timpului, precum şi a 
ideilor precursoare apariţiei bioeticii, a surselor sale de inspiraţie şi mobiliza-
re teoretico-metodologică, dar şi praxiologică, se evidenţiază în principal un 
singur criteriu fundamental al bioeticii, cel al recunoaşterii pericolului global 
ca fi ind unul de o importanţă capitală pentru istoria de mai departe a omenirii 
şi de mobilizare plenară în vederea acordării unui suport şi sprijin efi cient şi 
determinant acordat societăţii contemporane pentru depăşirea crizei mondiale 
în vederea supravieţuirii sustenabile a omenirii. În funcţie de acest criteriu, 
diversele abordări din cadrul teoriei şi practicii bioetice se poziţionează şi se 
coagulează în două mari grupuri care dau naştere unor sisteme paradigmale de 
cercetare a problematicii bioeticii şi de aplicare a cunoştinţelor acumulate în 
cadrul unor modele bioetice praxiologice, ca şi în activităţi cu caracter bioetic, 
inclusiv pentru asigurarea securității omului. 

Dacă în viziunea profesorului T. N. Ţîrdea, cele două trasee de evoluţie, 
identifi cate în opera fondatorului bioeticii, oncologului american de origine 
olandeză V.R. Potter, atât concepţia sa din perioada timpurie, constituind tra-
seul 1 [16, p. 8], caracterizat printr-un specifi c futurologic şi postmodern con-
ferit de către ilustrul cercetător american şi defi nit ca „bioetica – o punte spre 
viitor”, cât şi traseul istorico-noţional 5, conceput ca „bioetică globală” [16, 
p. 16], converg către o singură abordare (ca model al bioeticii, în plan socio-
politic), în baza criteriului fundamental de departajare a modelelor bioetice, 
enunţat mai sus. Aşa încât, atât în plan socio-civilizaţional praxiologic, teo-
retico-metodologic, dar mai cu seamă sub aspect sociopolitic, se remarcă o 
evoluţie fi rească a aceleiaşi concepţii a lui V.R. Potter, din perioada timpurie a 
edifi cării bioeticii, atunci când se considera în mod romantic că bioetica drept 
etică biologică vine să ofere cadrul conceptual şi spiritual pentru realizarea 
biomoralizării (bioetizării) tuturor aspectelor şi componentelor sociumului 
pentru atingerea obiectivului existenţial suprem - depăşirea crizei globale şi 
supravieţuirea omenirii în cele mai bune condiţii, până în perioada matură, cea 
a bioeticii globale, atunci când bioetica a devenit, în viziunea ilustrului său 
fondator, un instrument de protecţie contra expansiunii şi ieşirii de sub control 
a cunoştinţelor periculoase care duc inevitabil, în cazul absenţei unui cadru 
instituţional şi normativ adecvat, la dezintegrarea şi degradarea defi nitivă a so-
cietăţii, soldată în fi nal cu dispariţia totală a civilizaţiei umane contemporane. 
În acest context, modelul bioeticii în viziune potteriană nu este doar o „bio-
etică interpretată în sens larg al cuvântului, o etică extinsă şi asupra vietăţii” 
identifi cată cu al doilea model teoretic în baza traseului al cincilea evidenţiat 
de către T. N. Ţîrdea [16, p. 17], ci mai mult decât atât - se manifestă ca o piesă 
de rezistenţă în arsenalul de cunoştinţe şi deprinderi, abilităţi şi procedee al 
comunităţii umane mondiale în efortul său de identifi care a resurselor, de ela-
borare a sistemului social al viitorului, de implementare practică a strategiei de 
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depăşire a crizei multidimensionale cu caracter global şi, în fi nal, de realizare 
a unei treceri fără perturbaţii majore la nivelul calităţii vieţii şi modului de 
trai tradiţional, către perioada post-criză şi deci de supravieţuire sustenabilă a 
omului pe Terra. 

Deși V.R. Potter considera că bioetica globală, fundamentată de către acest 
om de știință în perioada târzie a activităţii sale, „reorientează la 180 de grade”, 
etica sa biologică [16, p.16-17], elaborată în primele sale lucrări referitoare la 
fundamentarea bioeticii, devine evident că omul de știință american de talie 
mondială a edifi cat un sistem propriu cu caracter integru de cunoştinţe referi-
toare la supravieţuirea civilizaţiei umane prin intermediul bioeticii ca un me-
canism şi oportunitate pe care o are acum omenirea ca rezultat al evoluţiei şi 
progresului său spiritual, intelectual-ştiinţifi c şi tehnologic. Sistemul bioetic al 
lui V.R. Potter, evoluat de la stadiul de „înţelepciune biologică” la cel al bioeti-
cii globale se cristalizează într-un singur model sociopolitic al bioeticii – cel al 
primării imperativului salvgardării sustenabile şi calitative, acceptabile, apre-
ciabile şi valorizabile a omului pe Terra [17, p. 74]. Noţiunea de „supravieţuire 
acceptabilă” prezentă la V.R. Potter ca o fi nalitate şi scop intrinsec al teoriei 
şi practicii bioetice şi reconceptualizată de profesorul T. N. Ţîrdea în contex-
tul paradigmelor biosferocentrismului şi coevoluţionismului dintre societate şi 
natură, vine azi să desemneze un conţinut îmbogăţit şi extins, referindu-se pe 
lângă supravieţuirea fi zică, corporală şi biologică a individului uman, şi la o 
perspectivă sustenabilă de supravieţuire a colectivităţilor umane în biosferă, în 
limitele convenite de comun acord şi acceptate în mod democratic de majori-
tatea membrilor acestora, în corelaţie cu standardele etico-morale referitoare 
la demnitatea, auto-aprecierea omului, ca şi la nivelul şi calitatea vieţii lui
[18, p. 58]. În acest context, conceptul de supravieţuire inacceptabilă se do-
reşte a fi  unul integrant, incluzând condiţii de securitate organic importante 
pentru persoana umană nu doar pentru a-şi continua existenţa biologică o pe-
rioadă până la dispariţia sa totală, ci şi pentru a deschide pentru om noi per-
spective de progres şi dezvoltare în cadrul şi împreună cu mediul său fi resc 
de viaţă - biosfera.

Pe de altă parte, traseele evidenţiate de către profesorul T. N. Ţîrdea în plan 
strict fi losofi c, ca fi ind neconforme cu concepţia bioetică potteriană, defi nite ca 
trasee istorico-noţionale vest-european şi nord-american, bazate pe principiile 
doctrinare ale liberalismului, promovând asemenea valori ca individualismul 
[16, p. 15] ce stă la baza principiului bioetic al autonomiei, în viziunea sa, nu 
au ajuns să constituie un model al bioeticii, căci „în ambele trasee conceptuale 
(nord-american şi vest-european) nu s-a atins nivelul fi losofi co-metodologic al 
analizei principiilor bioeticii, nu s-a analizat metodologia eticii în dezvoltarea sa – 
de la metodologia conceptuală şi normativă până la cea biocentristă.” [16, p. 15]
Cu toate că, în plan sociopolitic, aceste două trasee de evoluţie a teoriei şi 
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practicii bioetice diferă substanţial în abordarea unor probleme-cheie în spa-
ţiul sociocivilizaţional contemporan prin identifi carea unor principii funda-
mentale diferite, fi ind comune doar în promovarea principiului autonomiei
[16, p. 14], din perspectiva problematicii elaborării şi implementării metodo-
logiei de depăşire a crizei globale multidimensionale se poziţionează în con-
trafort cu bioetica potteriană, diminuând importanţa şi amploarea pericolelor 
şi ameninţărilor globale la adresa existenţei omului pe planeta Pământ, dar 
promovând în schimb o strategie de bioetizare a sociumului cu paşi mici, dar 
concreţi, prin instituţionalizarea şi standardizarea bioetică a spaţiului socioci-
vilizaţional contemporan, concentrându-se cu precădere asupra edifi cării unui 
mediu de securitate şi siguranţă a individului uman în contextul progresului 
tehnologiilor şi cunoştinţelor ştiinţifi ce de avangardă care sunt capabile să 
deschidă în faţa omenirii oportunităţi nemaivăzute, dar care vor vulnerabiliza 
societatea, dezarmonizând relaţiile sociale. Astfel că, în viziunea bioetică dată 
comună (nord-americană şi vest-europeană), dezechilibrul ecologic şi environ-
mental este perceput cu precădere ca o sursă de instabilitate şi posibilă degra-
dare a mediului social şi a relaţiilor interumane, venind să formeze un model 
bioetic comun, mai cu seamă în virtutea unor considerente de ordin sociopo-
litic, reieşind din criteriul bioetic fundamental al salvgardării omenirii, pus la 
îndoială de o bună parte a comunităţii bioeticienilor din vest, reieşind dintr-o 
ierarhizare şi structurare eronată a valorilor şi priorităţilor contemporane nu 
doar pentru statele din Occident, afl ate în nişte condiţii oarecum de bunăstare 
şi stabilitate privilegiate comparativ cu restul lumii, ci pentru omenire în între-
gimea ei. Totuşi continuitatea axiologică şi rigurozitatea fundamentării teore-
tice, dar mai ales abnegaţia şi plenitudinea efortului de transformare practică 
a sociumului în concordanţă cu principiile bioetice specifi ce acelei comunităţi 
ştiinţifi ce cu suportul clasei politice şi a opiniei publice, ne determină să con-
siderăm abordarea occidentală din cadrul bioeticii ca fi ind încadrată într-un 
model sociopolitic distinct, constituind o structură mentală şi instituţională cu 
caracter bioetic care devine tot mai populară şi răspândită în lume, în diverse 
cercuri ce intră în contact cu problematica bioetică.

Atât bioetica lui T.L. Beauchamp şi J.F. Childress [19, p. 8], considerată ca 
fi ind specifi că mai cu seamă spaţiului nord-american şi redusă la arealul eticii 
biomedicale [16, p. 10], cât şi bioetica vest-europeană, având un specifi c soci-
al-echitabil, de solidaritate comunitară, în comparaţie cu cea nord americană 
ultra-individualistă, elaborată mai mult în mod teoretic şi academic, în urma 
implementării unui proiect internaţional „Principiile etice de bază în bioetica 
şi biodreptul european” cu participarea cercetătorilor din domeniu din 22 de 
state ale Europei, decât dezvoltată în mod fi resc, în urma unor procese socio-
istorice obiective durabile [16, p. 14], converg către o abordare similară faţă 
de principalele probleme bioetice din cadrul dezbaterilor academice de specia-
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litate. În sens civilizaţional, dar şi în plan sociopolitic şi geostrategic, se poate 
spune că bioetica vest-europeană reprezintă o variantă modernizată şi evoluată 
a bioeticii nord-americane, prin adaptarea la sistemul socio-axiologic specifi c 
spaţiului civilizaţional european, reieşind din conjunctura ecologică, psihoso-
cială, geopolitică creată la acel moment, precum şi din potenţialul intelectual, 
valoric, cultural şi economic de care dispunea comunitatea statelor europene. 
În acest context se remarcă o tangenţă persistentă a dezvoltării bioeticii, în 
termenii concepţiei traseelor istorico-noţionale, propusă de către profesorul
T.N. Ţîrdea [20, p. 11], cu evoluţia geopolitică a relaţiilor internaţionale. Astfel, 
că formarea unui spaţiu civilizaţional comun dintre ţările partenere din vestul 
Europei şi cele nord-americane în perioada postbelică, refl ectat în domenii di-
verse precum cel economic, diplomatic, al securităţii militare, sociale, energe-
tice, monetare etc., au determinat şi alimentează continuu formarea şi existenţa 
unei mentalităţi bioetice similare în cele două spaţii geografi ce, de pe cele 
două continente, separate de Oceanul Atlantic. 

Potenţialul economic, tehnologic, fi nanciar, militar, politic etc. al spaţiului 
comun vest-european şi nord-american determină în mare măsură dominarea 
în cadrul comunităţii bioeticienilor a acestui model sociopolitic al bioeticii, 
numit simbolic model occidental. Iar aprofundarea crizei valorilor din spaţiul 
civilizaţiei occidentale, declanşat la începutul mileniului trei, inevitabil va 
determina o revizuire a fundamentelor modelului occidental al bioeticii (nord-
american şi vest-european) prin aderarea şi împărtăşirea principiilor şi bazelor 
metodologice ale modelului potterian, lăsat oarecum în umbră în prezent, din 
considerente pragmatice şi utilitariste, care vor constitui chiar ele raţiunile şi 
catalizatorii revenirii comunităţii bioetice mondiale, dar şi a întregii societăţi 
la originile teoretice ale bioeticii, structurate şi delimitate de către V.R. Potter 
acum mai bine de 40 de ani.

În aşa fel, delimitarea şi aprofundarea, consolidarea şi fundamentarea tot 
mai ample a celor două modele sociopolitice ale bioeticii, ce persistă în comu-
nitatea bioetica contemporană, vin să contribuie totuşi, cu multă măiestrie şi 
cizelare profesionistă, la o creştere mai mare a importanţei sociale a bioeticii. 
Pe de o parte, modelul potterian promovează concepţia priorităţii supravieţui-
rii omenirii şi a metodologiei de salvgardare globală a civilizaţiei umane, iar, 
pe de altă parte, modelul occidental al bioeticii tinde să minimizeze riscurile şi 
pericolele securitare generate de criza globală, diminuând importanţa necesită-
ţii supravieţuirii sustenabile a omenirii şi reorientând societatea contemporană 
către alte priorităţi şi valori cu caracter bioetic non-global, precum securita-
tea personală, autonomia, demnitatea, interesele omului etc. Astfel, creșterea 
importanței sociale a bioeticii este determinată de prestaţia şi amplifi carea ro-
lului social al instituţiilor bioetice specifi ce, antrenate în activităţi de control şi 
certifi care, precum şi prin aportul comunităţii academice din domeniu, afl ată 
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într-o permanentă dezvoltare dialectică. În rezultat, se atestă o contrapunere, 
dar şi o colaborare a celor două modele sociopolitice ale bioeticii în perspec-
tiva edifi cării unui viitor mai bun și mai sigur pentru om şi omenire, generând 
o dezvoltare dialectică corectată şi infl uenţată decisiv de evoluţia proceselor 
sociale, a proceselor climaterice şi ambientale, a impactului antropogen asupra 
evoluţiei unui şir întreg de procese în natură, precum şi de reconştientizarea şi 
evoluţia aspectelor morale ale corelaţiei dintre biosferă, natură, pe de o parte, 
şi societatea umană, pe de alta. 

În baza analizei comparative de mai sus a diversității de trasee istorico-
conceptuale de dezvoltare a bioeticii în decursul istoriei sale de mai bine 
de 40 de ani, se identifi că astfel un şir de personalităţi, savanţi şi gânditori de 
talie mondială care au promovat această disciplină de cercetare şi domeniu 
practic al activităţii umane cu scopul de a apropia sfârşitul crizei globale și de 
a asigura securitatea omului și a umanității. În această ordine de idei, se fac 
remarcaţi, pe lângă fondatorul bioeticii – V.R. Potter, şi profesorul american
P. Singer [21; 22] care a stat la baza constituirii comunităţii şi asociaţiei inter-
naţionale de bioetică [23], profesorul britanic J. Harris [24; 25] care continuă 
să lase o amprentă adâncă în conştiinţa bioeticienilor la scară mondială alături 
de cercetătorul danez S. Holm [26; 27] care dezvoltă conceptele şi noţiunile de 
bază ale acestei ştiinţe [28], T.L. Beachamp şi J.F. Childress [19] care rămân 
nişte personalităţi de referinţă în domeniul fundamentării teoretico-metodolo-
gice a bioeticii, Fr. Fukuyama, cercetătorul care aduce discursul politologic în 
spaţiul bioeticii, abordând problematica interculturală ca ameninţare la adresa 
democraţiei tradiţionale [29], D. von Engelhardt [30] şi Tr. H. Engelhardt, jr.
[31; 32], cei care propulsează bioetica pe noi culmi ştiinţifi ce, reuşind să com-
bine această disciplină cu alte domenii ale spiritualităţii umane în contextul 
progresului tehnologic [33], D. Callahan [34], cercetătorul care a readus do-
meniul bioeticii globale în circuitul academic, după o lungă perioadă de uitare 
a originilor bioeticii potteriene, aşa încât se considera că bioetica trebuie să 
recapete caracterul său global, transnaţional şi transcultural şi să determine 
consolidarea conştiinţei morale a societăţii [35, p. 41]. Un important aport la 
dezvoltarea bioeticii l-au adus, de asemenea, şi J. Breck prin reconsiderarea 
fenomenului vieţii [36], sau R. Macklin [37] prin implicarea plenară în pro-
cesele educaţionale în domeniul bioeticii şi în elaborarea principiilor teoreti-
ce ale normelor juridice internaţionale din domeniu [38]. R.M. Veatch [39] a 
rămas în istoria bioeticii mondiale prin defi nirea modelelor bio-culturale în 
relaţia medicală, iar fi nlandezul M. Häyry [40] continuă să fundamenteze ba-
zele bioeticii fi losofi ce cu implicaţii metodologice în ştiinţele umanistice şi 
sociale [41]. Cercetătorul german H. Jonas a depus un efort deosebit pentru a 
remodela bioetica în conformitate cu specifi cul civilizaţional european, îmbo-
găţind-o cu noi elaborări metodologice, principii şi valori fundamentale [42]. 
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Un aport important la dezvoltarea bioeticii europene l-a avut şi școala italiană 
unde se remarcă un şir de cercetători cu renume mondial precum: P. Cavasin 
[43] care, în calitatea de preot [44], a fost preocupat de problematica bioetică 
în legătură cu dilemele tradiţionale legate de viaţa şi condiţia umană [45],
F. D’Onofrio şi R. Giunta [46] au conferit bioeticii un plus de umanism şi no-
bleţe în abordarea problematicii specifi ce precum aspecte legate de eutanasie, 
avort sau transplantul de organe, E. Sgreccia şi V. Tambone [47] au elaborat 
una dintre cele mai acceptate concepţii de predare a bioeticii pentru cele mai 
diverse categorii sociale, iar L. Lucas Ramón s-a aprofundat cu abnegaţie în 
problemele corporalităţii umane şi a antropologiei în contextul problemelor 
specifi ce bioeticii [48].

În plan autohton, se remarcă şcoala de bioetică din Republica Moldova 
care activează deja peste 25 de ani, dominată mai bine de două decenii de ide-
ile şi lucrările fondatorului acesteia, profesorul T.N. Ţîrdea, care a conferit o 
traiectorie multiaspectuală studiilor întreprinse în Republica Moldova asupra 
fenomenului bioeticii prin eforturile teoretice ale reprezentanţilor şcolii date, 
poziţionate în principal în incinta Universităţii de Stat de Medicină şi Farma-
cie „Nicolae Testemiţanu”, dar şi la alte instituţii de învăţământ superior şi de 
cercetare din ţară şi de peste hotare [49, p. 21]. Profesorul T.N. Ţîrdea dezvoltă 
cu multă măiestrie o serie de aspecte metodologice şi fundamentale pentru cer-
cetarea bioetică, precum problematica noosferică şi de supravieţuire a omenirii 
în contextul bioeticii, un domeniu nou pentru ştiinţa bioetică la scară mondi-
ală – bioetica socială [50, p 95-96; 51, p. 6]. În cadrul şcolii autohtone, de ase-
menea s-au făcut remarcaţi un număr mare de cercetători. Astfel că o contribuţie 
originală la studiul bioeticii a adus-o profesorul V. Ojovanu, care tratează acest 
concept ca o valoare în contextul celor general-umane şi medicale [52, p. 268]. 
Cercetătorul A. Eşanu tratează problemele bioeticii din perspectiva proceselor 
de globalizare [53, p. 443]. Un important aport în constituirea şcolii autohtone de 
bioetică l-au avut D. Nistreanu şi P. Berlinschi care au contribuit la dezvoltarea 
teoretică a multiplelor aspecte bioetice aplicate unor ramuri concrete ale cerce-
tărilor biomedicale în corelaţie cu problematica existenţei umane [54, p. 82]. Un 
alt reprezentant al şcolii bioetice din Republica Moldova, R. Gramma, studiază 
problemele bioeticii din perspectiva lor educaţională, adaptate la învăţământul 
universitar medical, precum şi din perspectiva progresului tehnico-ştiinţifi c şi 
a eticii cercetării biomedicale cu implicarea subiecţilor umani [55, p. 195]. 
A. Paladi dezvoltă tematica antropologică în contextul cercetărilor bioetic, iar 
împreună cu T.N. Țîrdea subliniază perspectiva biosferocentristă de evoluție 
a eticii contemporane [56, p. 35]. În acelaşi context, L. Bostan, este interesată 
de subiectul problematicii bioeticii în contextul asigurării securităţii [57, p. 395].
V. Leancă este preocupată de problematica rolului intelectului social şi noo-
sferic în supravieţuirea omenirii, pe când A. Marin de cercetarea bioeticii ca 
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fenomen din perspectivă antropologică şi epistemologică. I. Banari dezvoltă 
tematica bioeticii în contextul valorilor creştine [58, p. 89-90]. Cercetătoarea 
D. Cobzac investighează intens subiectul eticii envaironmentale în raport cu 
bioetica, fi ind o tematică de un interes aplicativ nu doar pentru bioetica au-
tohtonă. Aportul şcolii de bioetică din Republica Moldova este înalt apreciat 
la nivel internaţional, reprezentanţii căreia sunt periodic prezenţi la cele mai 
prestigioase conferinţe din lume şi din regiunea sud-est europeană organiza-
te în domeniul bioeticii. Nivelul actual al dezvoltării bioeticii în Republica 
Moldova, mai cu seamă ca domeniu teoretic de cercetare, a atins performanţe 
notabile în comparaţie cu dezvoltarea disciplinei bioetice în ţările vecine şi din 
regiunea est-europeană, ţinând cont şi de potenţialul uman mai redus al Repu-
blicii Moldova cu o populaţie de zeci de ori mai mică, în unele cazuri.

Astfel că, de exemplu, în România s-au afi rmat câteva centre importante 
de cercetare în domeniul bioeticii precum cel afi liat la UMF „Gh. T. Popa” din 
Iaşi, de departe fi ind unul dintre cele mai performante şi mai prolifi ce, atât ca nu-
măr de cercetători, cât şi ca vastitate a tematicii abordate, centrul de bioetică de 
pe lângă Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, cel de pe lângă Facultatea 
de Medicină „Victor Papilian” din Sibiu şi din cadrul UMF „Carol Davila” 
din Bucureşti. În acest context, s-au remarcat, prin lucrări publicate, următo-
rii cercetători: Gh. Scripcaru, care împreună cu V. Astărăstoae, C. Scripcaru şi 
A. Ciucă, elaborează un şir de lucrări cu referinţă la fundamentarea teoretico-
metodologică a domeniul bioeticii şi, mai cu seamă, a aspectelor biomedicale 
ale acestora  [59; 60; 61; 62].  Profesorul  V.  Astărăstoae se manifestă ca 
un organizator excelent şi fondator al şcolii de bioetică de la Iaşi, publicând 
numeroase lucrări de referinţă, în colaborare cu C. Gavrilovici, A.B. Triff, 
L. Cocora L., B. Ioan, O. Stoica, lucrările lor fi ind axate în principal pe eluci-
darea diverselor dileme la interferenţa dintre bioetica clinică şi alte domenii 
sociale [63; 64; 65; 66; 67]. La Iași și Suceava, se remarcă asemenea cer-
cetători ai fenomenului bioetic ca A. Sandu și D. Cojocaru, care analizează 
fenomenul bioeticii în contextul studiului transmodernității [68], accentuând 
caracterul tranzitoriul al acestei concepții. Cercetătorii A. Sandu și A. Caras 
studiază domeniul biologiei sintetice și al nanotehnologiilor în raport cu di-
lemele bioeticii creștine [69]. Totodată, cercetătorul A. Sandu propune o apli-
care largă a disciplinei bioetice, analizând îndeosebi provocările postmoderne 
în context bioetic, teoretizând problematica demnității speciei umane [70]. 
Pe de altă parte, același autor se lansează în studiul bioetic al problematicii 
migrației din perspectiva fi losofi că a reconceptualizării toleranței și reinven-
tării terorismului [71]. Cu toate acestea, teza cercetătorului A. Sandu referitor 
la aprecierea problemei refugiaților și emigranților ca fi ind cea mai importantă 
problemă, inclusiv (bio)etică, în contextul expansiunii infl uenței organizației 
teroriste Statul Islamic, poate fi  pusă la îndoială, în contextul în care valurile 
de emigranți și refugiați reprezintă nu o cauză, ci mai mult un efect al situației 
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create în zonă cu implicarea teroriștilor, dar și cu concursul celor mai infl uente 
puteri, atât de pe Terra (SUA, state din UE), cât și din regiune (Federația Rusă, 
Turcia, Iranul). Profesorul C. Maximilian împreună cu St. M. Milcu şi S. Poe-
naru, s-au remarcat prin studii cu referinţă la dezvoltarea aspectelor teoretice şi 
general civilizaţionale ale fenomenului bioeticii [72]. Iar profesorul S. Morar 
de la facultatea de medicină din Sibiu, a cercetat diverse aspecte bioetice în 
perspectiva legalizării eutanasiei [73].  Profesorul I. Chirilă de la centrul de bi-
oetică din Cluj-Napoca, împreună cu un colectiv de autori (L. Gavrilă, C. Ga-
vrilovici, A. Băndoiu), analizează tangenţele dintre diverse tipuri de bioetică, 
cum ar fi  cea clinică şi cea creştin-ortodoxă [74]. Un alt autor original precum 
A.B. Triff, dezvoltă tematica eutanasiei în contextul bioeticii şi al principiilor 
creştine, precum şi a practicii eugenice [75]. Colectivul de autori format din I. 
Zanc şi I. Lupu elaborează şi aprofundează un şir de aspecte metodologice ale 
bioeticii medicale [76] ca şi C. Gavrilovici [77]. B. Ioan se aprofundează în 
multiple teme precum bioetica şi societatea civilă [78], aspecte istorico-civili-
zaţionale de evoluţiei a bioeticii împreună cu alţi colegi [79]. Subiectul eticii 
cercetării tot mai des este abordat în cadrul discursului bioetic de către un şir 
de autori [80; 81]. Astfel, O. Stîngă, împreună cu I.M. Antonesi şi A.I. Toma, 
cercetează un şir de aspecte juridico-morale referitoare la aceste proceduri de 
investigaţie cum ar fi : specifi cul acordului informat pentru subiecţii umani im-
plicaţi [82].  Cu toate acestea, este important de remarcat că în România domi-
nă modelul vest-european al bioeticii şi nu se atrage o atenţie mare dezvoltării 
bioeticii globale, precum şi altor subramuri ale bioeticii în contextul edifi cării 
unui mecanism efi cient pentru depăşirea crizei globale. 

În Ucraina, domeniul cercetării bioeticii la fel este unul foarte popular şi 
apreciat la cel mai înalt nivel al Academiei Naţionale de Ştiinţe, fi ind organiza-
te anual simpozioane şi congrese naţionale cu participare internaţională, fi ind 
patronate de un şir de foruri ştiinţifi ce şi politice executive din ţară. Astfel, 
fi ind bine aspectate şi reprezentate din punct de vedere a prezenţei cercetători-
lor în domeniul bioeticii, asemenea centre universitare precum cele din Kiev, 
Harkov, Odesa, Lvov etc. Printre cei mai cunoscuţi cercetători din domeniul 
bioeticii din Ucraina vom remarca pe acad. V. Kulinichenko, aportul căruia 
este unul enorm la promovarea bioeticii în Ucraina, lucrările sale acoperind 
o tematică foarte vastă, de la bioetica clinică la problematica comitetelor de 
bioetică [83; 84; 85]. S. Pustovit (Vekovshinina) se impune printr-un şir de lu-
crări fundamentale de renaştere şi repunere în valoare a moştenirii potteriene, 
şi anume a bioeticii globale [86; 87]. Acad. V. Zaporojan s-a remarcat printr-o 
abordate largă a problematicii bioeticii, mai cu seamă cu referinţă la aspectele 
clinice ale biomedicinii, dar şi abordând aspecte inedite legate de tematica 
bioeticii în contextul paradigmei supravieţuirii omenirii [88]. Un reprezentant 
de seamă a comunităţii universitare din Harkov, profesorul V. Cheshko s-a im-
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pus printr-o cercetare minuţioasă în problema biopoliticii şi a corelaţiei dintre 
bioetică şi politică în contextul crizei ştiinţei [89; 90]. Cercetătoarea D.-G. 
Tereshkevich, de la Universitatea de Medicină din Lvov, promovează, prin 
lucrările sale, ideea instituirii unui sistem efi cient al expertizei bioetice în ca-
drul sistemului de ocrotire a sănătăţii [91]. Caracterizând în cel mai larg sens, 
bioetica în Ucraina se remarcă printr-un nivel înalt al realizărilor teoretice, 
care, totuşi, încă cu greu sunt implementate în practica cotidiană a societăţii, 
în cadrul diverselor subsisteme sociale, precum cel al ocrotirii sănătăţii sau cel 
al evaluării şi monitorizării cercetărilor biomedicale.

Dezvoltarea bioeticii în Belarus a atins un nivel important de răspândire, 
în pofi da mediului sociopolitic defavorabil promovării drepturilor fundamen-
tale ale omului. Cu toate acestea, a fost instituit un sistem efi cient în cadrul 
Ministerului Ocrotirii Sănătăţii de monitorizare a intervenţiilor medicale şi de 
organizare a testărilor clinice. În plan teoretic, bioetica a fost promovată în 
cadrul programelor internaţionale, precum cel organizat de UNESCO, şi a fost 
implementat, mai ales, aspectul educaţional al acestei discipline. Printre cerce-
tătorii cei mai cunoscuţi se înscrie T. V. Mishatkina, care a dezvoltat domeniul 
bioeticii în raport cu etica ecologică şi cu problematica umanismului [92; 93], 
I. S. Iaskevich, care a promovat aspectele teoretice ale bioeticii în contextul 
dezvoltării ştiinţei contemporane [94; 95]. În linii generale, e util de remarcat 
aspectul potterian al bioeticii referitor la dezvoltarea acestui domeniu în sensul 
cel mai larg posibil, ca bioetică globală pentru salvgardarea omenirii în perioa-
da crizei mondiale, aspect căruia în Belarus i se acordă o mare importanţă de 
către comunitatea academică. 

În Federaţia Rusă, domeniul bioeticii cunoaşte o dezvoltare neunivocă şi 
polidimensională, constituind, inclusiv, un subiect de dezbateri politice, mai 
ales în contextul promovării problematicii apărării drepturilor fundamentale 
ale omului, fi ind promovat insistent atât de comunitatea academică autohto-
nă, cât şi prin intermediul unor organizaţii internaţionale de prestigiu, precum 
UNESCO, OMS, numeroase fonduri guvernamentale americane etc. Dintre cei 
mai cunoscuţi cercetători care se ocupă nemijlocit de problematica bioetică în 
Rusia se remarcă B. Yiudin, care în decursul a câtorva decenii a conlucrat cu 
ONU în vederea refl ectării intereselor şi specifi cului viziunii bioetice din Ru-
sia în actele juridice adoptate la nivel internaţional. De asemenea, cercetătorul 
a promovat bioetica şi principiile sale în şcoala medicală autohtonă, refl ectând 
într-un număr mare de publicaţii problemele cu care se confruntă bioetica în 
Rusia [96; 97; 98]. Un al nume de prestigiu pentru bioetica din Rusia este 
şi cel al profesorului P. Tichtenko, care plenar a urmărit să dezvolte această 
disciplină în cât mai multe centre universitare din ţară împreună cu B. Yudin
[99; 100]. Elaborările sale teoretice au fost centrate în mod special pe proble-
matica expansiunii biotehnologiilor în contextul bioeticii [101; 102]. Un aport 
important la promovarea aspectelor bioeticii în contextul eticii ştiinţei l-a adus 
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I. Frolov [103], iar A. Ogurtsov s-a remarcat prin aducerea în atenţia comuni-
tăţii academice autohtone a aspectelor axiologice ale bioeticii [104]. I. Siluia-
nova promovează prin lucrările sale aspectele spiritual-religioase ale bioeticii, 
contribuind la dezvoltarea ei ca un institut etic independent [105], iar O. Kubar 
se dedică unei cercetări comparative complexe a domeniului eticii cercetării, 
intuind o mare dilemă şi vulnerabilitate pentru populaţia fostului spaţiu sovie-
tic în faţa companiilor farmaceutice internaţionale ce tind să efectueze studii 
clinice în condiţiile unui vid juridic şi normativ in domeniu [106]. Astfel, se 
poate constata că, deşi comunitatea academică din Federaţia Rusă posedă un 
mare potenţial intelectual, aspectele ce ţin de implementarea normelor şi prin-
cipiilor bioetice în practica cotidiană şi în procesul decizional, precum și în cel 
al asigurării securității umane, la diverse niveluri lasă de dorit.

În aşa fel, bioetica, în stadiul său contemporan de evoluţie, reprezintă un 
fenomen complex şi multilateral structurat în dependenţă de numeroşi fac-
tori printre care se evidenţiază criteriul securitar, cultural, cel religios, factorul 
demografi c, criteriul potenţialului intelectual-metodologic, factorul doctrinar, 
factorul geografi c, cel geopolitic etc. Cu toate acestea, se detaşează ca impor-
tanţă în delimitarea diverselor tipuri de abordări în cadrul bioeticii – criteriul 
civilizaţional-geografi c şi factorul economico-politic ca elemente de bază care 
au infl uenţat decisiv fenomenul bioetic şi continuă să exercite o presiune enor-
mă în delimitarea şi ierarhizarea priorităţilor, valorilor şi obiectivelor care sunt 
adesea trasate de către elitele politice, economice sau cultural-religioase în faţa 
comunităţii bioeticienilor şi a colectivelor de cercetători în perspectiva elabo-
rării unor ghiduri, strategii sau modele de comportament şi acţiune/reacţiune 
în contextul apariţiei unor situaţii critice, ca şi în virtutea unor prognoze de 
evoluţie a societăţii umane nu prea optimiste atât pe termen mediu, cât şi pe 
termen lung. În mod evident, în contextul proceselor globale actuale, inclusiv 
de asigurare a securității umane, bioetica în genere, dar mai cu seamă din re-
giunea estului Europei, se găseşte în plin proces de transformare şi tranziţie de 
la stadiul său romantic de evoluţie la etapa edifi cării sale şi, deci, maturizării 
teoretico-metodologice şi aplicative treptate. Cu toate acestea, tot mai insistent  
bioetica se manifestă şi se impune în mediul comunitar, profesional, securitar 
și politico-juridic mai mult decât o normă, ci mai degrabă un cenz moral al 
acţiunilor şi manifestărilor publice, promovat  de imperativele şi priorităţile 
civilizaţionale ce stau în faţa omenirii, care se integrează plenar și gradual, în 
comportamentul social atât al maselor, cât şi al guvernanţilor. Astfel că bioeti-
ca tinde să ocupe o nişă socială şi ştiinţifi că mult râvnită de către un şir de con-
cepţii şi construcţii ideatice concurente, şi anume cea a formării direcţionării, 
determinării, infl uenţării şi dirijării evoluţiei conştiinţei sociale contemporane, 
a modelului social dominant şi optimal, din punct de vedere al salvgardării 
sustenabile a omenirii în condiții de securitate, în perioada scăpării de sub 
control a crizei globale polidimensionale.

Sprincean_Tipar.indd   123Sprincean_Tipar.indd   123 06.01.2017   10:12:0606.01.2017   10:12:06



124

3.2. Bioetica și strategia globală de securizare umană
Cu toate că problematica bunăstării civilizației umane în condiții de 

siguranță și respectare a drepturilor și libertăților persoanei se remarcă a fi  o 
preocupare mai veche în istoria gândirii umane, paradigma securității umane 
a reușit să aducă un sufl u nou în studiile de securitate abia în ultimele 2-3 de-
cenii, transformând și înlocuind concepția dominantă, de sorginte realistă, a 
securității statului într-o lume haotică, unde numai forța militară poate asigura 
o protecție adevărată. Astfel că, încă în perioada antică se pun bazele preocu-
pării omului pentru siguranța sa individuală bazată pe reiterarea drepturilor 
persoanei. Codul lui Hammurabi (aprox. anul 1760 î.e.n.), spre exemplu, pre-
vedea că oamenii nu pot fi  torturaţi, înrobiţi şi nu pot fi  privați de proprietăți 
fără de o judecată dreaptă. Potrivit acestui Cod de legi, existau trei tipuri de 
oameni: omul liber, omul care se prosternează și sclavul asemuit cu un bun 
mobil, erau apărate drepturile femeilor cărora li se recunoștea dreptul de a dis-
pune în mod liber de bunurile lor, de a practica diverse meserii și de a deține 
funcții importante în societate și în stat. Potrivit acestui vechi Cod normativ, 
femeia, după căsătorie, se supunea autorității soțului, iar după moartea aces-
tuia, puterea revenea fi ilor sau fi icelor, în cazul lipsei de moștenitori - bărbați.

Preocuparea pentru binele persoanei, libertățile sale și respectul pentru 
fi ința umană au constituit subiecte fundamentale pentru gânditorii din Gre-
cia Antică, acolo unde au fost puse bazele sistemului democratic de luare a 
deciziilor, bazat pe respectul votului liber al majorității cetățenilor. Cei mai 
importanți fi losofi  ai antichității,  Platon şi Aristotel, au fundamentat, prin în-
treaga lor operă, principiile culturii şi civilizaţiei mondiale, făcând referință și 
la necesitatea respectării drepturilor omului, a proprietății private și libertății de 
exprimare. Cu toate că modelul democrației directe grecești antice excludea, în 
majoritatea cazurilor, sclavii şi femeile, precum și cetățenii fără de avere sau pe 
cei suferinzi. Majoritatea fi losofi lor clasici ai Greciei Antice promovau dezide-
ratul binelui comun, înțelegând fi ința umană în genere, cetățeanul în mod parti-
cular, ca fi ind o fi ință eminamente socială, una elevată și educată, cu veleități 
morale și intelectuale deosebite, în contextul mediului istoric de atunci.

Preocuparea gânditorilor antici pentru problematica securității și libertățile 
persoanei poate fi  exemplifi cată și prin Legea romană a celor XII table, apărută 
în jurul anului 451 î.e.n., în care se făceau referiri la un șir de drepturi ale omu-
lui, precum dreptul la o judecată dreaptă, dreptul la proprietate, la libertate, 
dreptul de alegere a conducătorilor, la fel şi dreptul la a fi  fericit. Tot din cultu-
ra latină făcea parte și tradiția stoică ce promova egalitatea și echitatea dintre 
oameni, indiferent de clasa socială sau nivelul bunăstării personale. În fapt, 
prin cuceririle Imperiului Roman s-au promovat și standardele civilizaționale 
legate de drepturile persoanei, echitate și respect pentru justiție.

Sprincean_Tipar.indd   124Sprincean_Tipar.indd   124 06.01.2017   10:12:0606.01.2017   10:12:06



125

Și în perioada Evului Mediu au fost numeroase exemple de interes deosebit 
în gândirea timpului pentru problematica libertăților cetățenești, a nevoii de 
siguranță și spiritualitate. În anul 1215 apare în Anglia „Magna Charta” – un 
document juridic al timpului, o reglementare constituţională ce conținea pre-
vederi exprese pentru a reduce exercitarea tiranică a puterii, referitor la drep-
turile nobilimii şi bisericii, dar şi a oamenilor simpli. 

În gândirea civică, fi losofi că și juridică modernă se fac remarcate un șir 
de exemple ale preocupării majore pentru problematica dezvoltării societății 
umane, a drepturilor și libertăților individuale în contextul securității. Astfel, 
în sec. XVII, în anul 1679, în Anglia, a apărut Legea Habeas Corpus, ce preve-
dea ca fi ecare persoană acuzată de crimă sau fărădelege trebuia să fi e judecată 
de un tribunal specializat pentru a fi  stabilită vinovăţia, precum şi pedeapsa, 
în caz de constatare a vinei. Iar în perioada revoluţiei burgheze din Anglia 
(anii 1688-1689) a fost adoptată Declaraţia Drepturilor – un act constituţional 
ce reglementa supremația legii și drepturilor individuale fundamentale și se 
referea la separarea puterilor în stat, limita atribuțiile și puterile regelui, iar 
Parlamentul obținea funcțiile de exprimare și dezbatere liberă a afacerilor țării, 
de reprezentare a electoratului, precum și de organizare liberă a alegerilor – cu 
referință directă la extinderea libertăților politice ale omului. 

În epoca Iluminismului, drepturile și libertățile omului, concepția dez-
voltării sociale și personale, bazată pe educație și cultură, capătă o amploa-
re nemaivăzută până atunci. Astfel, în anul 1776 este elaborată Declaraţia de 
independenţă a SUA, în 1787 este adoptată Constituţia Statelor Unite, iar în 
1791 apare Carta libertăţilor publice. În paralel, în Europa, în urma revoluției 
burgheze, este emisă în anul 1789 Declaraţia Drepturilor Omului şi Cetăţea-
nului din Franţa – ce consfi nțește, în cel mai complet mod, până la adoptarea 
Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului din 1948, conceptul drepturilor şi 
libertăţilor fundamentale. Această Declarație face referință la egalitatea între 
toate fi inţele umane, la libertatea de exprimare, la libertatea religiei şi confe-
sională, precum şi dreptul de a alege și a fi  ales în structurile de guvernământ. 

În gândirea politică contemporană, problematica siguranței personale și 
drepturilor individului uman înregistrează o evoluție permanentă pe întreaga 
durată a acestei perioade istorice. Astfel că lupta pentru promovarea dreptu-
rilor omului începe cu abolirea sclaviei în Marea Britanie și toate coloniile 
britanice în 1838, iar în anul 1840 la Londra are loc Convenţia mondială împo-
triva sclaviei, ceea ce constituie o etapă importantă în procesul de promovare a 
drepturilor omului și de conștientizare la scară mondială a importanței persoa-
nei, libertăților și securității sale pentru bunăstare. În rezultatul acestui eveni-
ment, care a avut un impact determinant pentru conștiința politică și socială a 
timpului, sclavia este abolită în coloniile franceze în 1848 şi în Statele Unite în 
1865, ca rezultat al războiul de secesiune. Tot în 1865, președintele SUA Abraham 
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Lincoln a promulgat Legea de organizare a „Biroului pentru Eliberați” prin 
care se înfi ința o agenție federală de susținere materială a foștilor sclavi. 

Drepturile omului au fost promovate în statele din Vestul Europei, către 
sfârșitul sec. XIX, mai cu seamă datorită unor personalități marcante. În acest 
sens, este emblematic cazul scriitorului Emile Zola care, prin scrisoarea des-
chisă „J’Accuse…!” adresată președintelui Franței Felix Faure și publicată la
13 ianuarie 1898 în ziarul „L’Aurore”, a determinat masele să susțină înfi ințarea 
Ligii Drepturilor Omului din Franța la 4 iunie 1898. 

Începutul sec. XX a fost profund marcat de cele două războaie mondiale 
care au însemnat o involuție a principiilor securității persoanei, respectului 
pentru bunăstarea acestuia și libertățile sale. Cu toate acestea, după încheierea 
Primului Război Mondial se pun bazele unor organizații mondiale importante 
referitor la subiectul în discuție și care vor pune bazele unor tradiții frumoase 
în acest domeniu. Astfel, în anul 1919 a fost fondată Organizaţia Internaţională 
a Muncii (OIM) ca parte a negocierilor de pace după încheierea Primului Răz-
boi Mondial. În cadrul Conferinţei de Pace de la Paris, a fost numită o Comisie 
a legislaţiei internaţionale a muncii, care a propus la 11 aprilie 1919 un text ce 
a devenit mai târziu parte a tratatului de Pace de la Versailles. Iar în anul 1920, 
în urma Conferinței de Pace de la Paris, care a pus capăt Primului Război Mon-
dial, a fost înfi ințată Liga Națiunilor sau Societatea Naţiunilor – o organizaţie 
mondială interguvernamentală și precursoarea Organizației Națiunilor Unite, 
cu un rol esenţial în promovarea drepturilor omului sub aspect al dreptului 
internațional și de reglementare a litigiilor internaţionale. Aceasta a fost prima 
organizație internațională de securitate, având obiectivul principal să mențină 
pacea la scară mondială printr-un sistem de securitate colectivă, prin dezar-
mare, rezolvarea diferendelor internaționale prin negociere și arbitraj. Liga 
Națiunilor se preocupa de asemenea probleme ca sănătatea mondială, proteja-
rea minorităților, echitatea față de muncitori și condițiile de muncă a acestora, 
trafi cul de persoane și droguri, comercializarea armelor etc. Spre exemplu, 
Adunarea Generală a Ligii Națiunilor a promovat și aprobat la Geneva la data 
de 26 noiembrie 1924 drept ”Carta Bunăstării Copilului” -  Declarația privind 
Drepturile Copilului, pentru prima dată fi ind făcută diferențierea dintre drep-
turile copilului de cele ale adultului.

Drepturile sociale ale omului și securitatea personală, formarea unei 
societăți a bunăstării au constituit un obiectiv major al politicienilor din statele 
democratice în contextul necesității ieșirii omenirii din Marea criză economică 
din anii 1929-1933. Astfel că politica „New Deal”-ului lui Franklin D. Roose-
velt, lansată în 1932, a însemnat programe economice ale celor 3 „R”: Relief, 
Recovery, Reform, însemnând ajutor pentru șomeri și săraci, recuperare eco-
nomică și reforma sistemului fi nanciar.

În perioada celui de Al Doilea Război Mondial și ca urmare a extinderii 
teritoriale fulminante a ideologiilor autoritare și nedemocratice, a fost sem-
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nat un document important - Carta Atlanticului (Atlantic Charter), de către 
președintele SUA, F. D. Roosevelt, și premierul britanic, W. Churchill, la
14 august 1941. Importanța acestui act constă în faptul că, pe lângă declarația 
de neurmărire de către părțile semnatare a extinderii teritoriale și proclamarea 
dreptului la autodeterminare al popoarelor înrobite, Carta menţiona importanța 
promovării drepturilor şi libertăţilor cetățenești cum ar fi  dreptul la siguranţa 
personală și comunitară, libertatea de exprimare, libertatea credinţei, dreptul 
persoanei la un trai decent etc.

Crearea în anul 1945 a Organizaţiei Naţiunilor Unite prin semnarea la San 
Francisco (SUA) pe 26 iunie 1945, prin eforturile deosebite ale juristului fran-
cez René Samuel Cassin și a jurnalistei americane Eleanor Roosevelt, a Cărții 
ONU de către 50 de state, pentru a preveni pe viitor prin cooperare internaţio-
nală confl ictele armate, iar mai apoi, adoptarea la 10 decembrie 1948 a Decla-
raţiei Universale a Drepturilor Omului, au constituit poate cele mai importante 
pagini de până acum ale istoriei contemporane de promovare a modelului unei 
societăți a bunăstării bazate pe respect pentru drepturile omului și securitate.

Pe bună dreptate, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului este conside-
rată prima reglementare juridică internaţională cu caracter universal prin care 
au fost promovate principii, valori și criterii de respectare a individului şi a 
libertăţilor sale civile, economice, sociale, politice ori culturale. Valoarea ine-
galabilă a Declarației a fost subliniată de reglementările juridice care au venit 
să o completeze pe parcurs cum ar fi : Convenția privind eliminarea tuturor for-
melor de discriminare rasială (1965), Convenția internațională asupra dreptu-
rilor politice și civile (1966), Convenția pentru eliminarea tuturor formelor de 
discriminare împotriva femeilor (1979), Convenția împotriva torturii (1984), 
Convenția împotriva Apartheid-ului (1985) și altele.

Perioada postbelică a constituit o importantă etapă în consolidarea dezi-
deratului protecției persoanei, drepturilor și securității sale, mai cu seamă în 
regiunea vestului Europei și Americii de Nord. Astfel că, concomitent cu adop-
tarea Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului și formării Organizaţiei Na-
ţiunilor Unite, în anul 1949 a fost creat Consiliul Europei, întrunind la început 
10 state fondatoare. Acest for regional a fost edifi cat în vederea promovării 
libertăţilor democratice și drepturilor omului, precum şi a cooperării dintre 
statele europene. În contextul realizării acestor obiective, 12 state europene au 
adoptat la Roma în anul 1950 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, prin 
care se asigura respectarea drepturilor fundamentale ale omului și promovarea 
bunăstării și securității individuale.

O importanță deosebită, în a doua jumătate a sec. XX, în contextul pro-
movării securității umane și a drepturilor și libertăților fundamentale ale per-
soanei, a fost acordat subiectului protecției copilului. În acest context, în anul 
1959 a fost adoptată Declaraţia ONU cu privire la drepturile copilului, anul 
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1979 a fost declarat de către ONU Anul internaţional al Copilului, iar peste 
10 ani, în 1989, a fost adoptată Convenția drepturilor copilului, intrată în vigoare 
la 2 septembrie 1990.

După sfârșitul „războiului rece” și începerea unei noi ere în conștientizarea 
pericolelor globale și, mai ales, după identifi carea unui set de soluții de ieșire 
din criza globală, subiectul securității și libertăților umane a început să capete 
noi aspecte inedite. O pagină deosebit de importantă în acest context a fost 
scrisă la Conferinţa Organizaţiei Naţiunilor Unite referitor la Mediu şi Dezvol-
tare, care a avut loc la Rio de Janeiro în iunie 1992, unde la 14 iunie 1992 a fost 
adoptată Declaraţia cu privire la mediu şi dezvoltare, în care se stipula expres 
importanța susținerii colective a dezvoltării umane, a necesității încetării con-
fl ictelor armate, susținerii eforturilor societății umane la scară mondială pen-
tru păstrarea unui mediu înconjurător sustenabil și a unor condiții acceptabile 
pentru fortifi carea sănătății oamenilor și a unui nivel înalt al calității vieții lor. 

În iunie 1993 are loc o altă manifestație emblematică pentru dezvoltarea 
acestui domeniu - Conferinţa Mondială a Drepturilor Omului la care a fost 
adoptată Declaraţia de la Viena, precum şi Planul de acţiuni în domeniul drep-
turilor omului. Ca urmare a Declarației aprobate, statele semnatare, printre 
care și Republica Moldova, adoptă planuri naționale de acțiuni în domeniul 
respectiv. În următorul an, Republica Moldova a adoptat noua Constituţie 
(1994) în care au fost refl ectate principiile de bază din Declarația de la Viena 
în domeniul drepturilor omului, iar în decembrie 2001 Parlamentul Republicii 
Moldova a aprobat Hotărârea cu privire la crearea Comitetului coordonator 
pentru elaborarea şi realizarea Planului naţional de acţiuni în domeniul drep-
turilor omului. La cererea Guvernului Republicii Moldova, în ianuarie 2002, 
PNUD a lansat Proiectul „Susţinere la elaborarea Planului naţional de acţiuni 
în domeniul drepturilor omului în Republica Moldova”, ca urmare Republica 
Moldova a fost selectată în calitate de stat-pilot în cadrul Programului Global 
HURIST (Consolidarea drepturilor omului), realizată în comun de PNUD şi 
de Ofi ciul Înaltului Comisar pentru Drepturile Omului al ONU. În consecință, 
prin Hotărârea Parlamentului nr. 415 din 24.10.2003 a fost aprobat Planul na-
ţional de acţiuni în domeniul drepturilor omului pentru anii 2004-2008, iar 
prin Hotărârea Parlamentului nr. 90 din 12.05.2011 - pentru anii 2011-2014. 
Evaluând impactul practic al acestor planuri de acțiuni, experții naționali și 
internaționali, inclusiv reprezentând Ofi ciului Consiliului Europei în Republica 
Moldova, au concluzionat la fi nele anului 2015 că „PNADO 2004-2008 a fost 
realizat în proporție de 60%, iar PNADO 2011-2014 a fost realizat în proporție 
de 80%. Respectiv, este necesară continuarea implementării acestor acțiuni, 
sau regăsirii acestora în noul proiect al PNADO…” [1].

Pe plan național, problematica respectării libertăților fundamentale și 
securității umane este monitorizată îndeaproape de un șir de reprezentanțe ale 
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diverselor organizații ale ONU în Republica Moldova precum: Ofi ciul Înaltu-
lui Comisariat pentru Drepturile Omului al ONU (OHCHR), Ofi ciul Organiza-
ţiei Naţiunilor Unite pentru educaţie, ştiinţă şi cultură (UNESCO), Misiunea 
Organizaţiei Internaţionale a Muncii (OIM) în Republica Moldova, Ofi ciul Or-
ganizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS), Reprezentanţa Fondului Internațional 
pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite (UNICEF). De asemenea, 
funcționează reprezentanțe ale unor asemenea organizaţii regionale precum: 
Ofi ciul Consiliului Europei (CE) în Republica Moldova, Misiunea Organizaţi-
ei pentru Securitate şi Cooperare în Europa (OSCE). 

Scopul principal al lansării acestei noțiuni a securității umane, emanat de 
sfera studiilor de securitate, a fost de a depăși limitele impuse conceptuali-
zării fenomenului securității de sensul militar tradiţional al ei. Noul sens al 
securității umane extinde către un nivel superior înțelegerea fenomenului în 
cauză, prezentându-l ca pe unul multidimensional ce cuprinde securitatea eco-
nomică, alimentară, a sănătăţii, a mediului, securitatea personală, politică, a 
comunităţii. Astfel că, primele referințe la securitatea umană le găsim corelate 
cu problematica drepturilor omului ce s-a afl at în atenția ONU încă de la for-
marea acestei organizații mondiale, începând cu adoptarea Declarației Univer-
sale a Drepturilor Omului din 1948, unde în articolul 3 este prevăzut că „orice 
fi inţă umană are dreptul la viaţă, la libertate şi la securitatea persoanei sale”. 

Dacă e să analizăm în detaliu concepția securității umane, este important 
de remarcat că noțiunea dată poartă un caracter eminamente sintetic și comple-
mentar cu cel puțin alte două concepte precum este cea a drepturilor omului, 
pe de o parte, iar, pe de altă parte, problematica dezvoltării umane. Împreună, 
cele trei noțiuni: securitatea umană, drepturile omului și dezvoltarea umană re-
prezintă un complex conceptual armonios destinat elucidării și explicării pro-
ceselor de evoluție și transformare a omului în contextul lumii contemporane, 
cu toate provocările, pericolele, și amenințările pe care le comportă pentru 
persoana umană. Fără securitate umană, drepturile omului și dezvoltarea pierd 
din conținut și nu mai pot atinge obiectivul pentru care au fost propuse – cre-
area unui mediu adecvat de evoluție atât pentru persoana umană, cât și pen-
tru comunitățile de oameni. Dintr-o altă perspectivă, asigurarea unei securități 
umane și a drepturilor omului în afara paradigmei dezvoltării reprezintă o 
ocupație inutilă cramponată de o situație statică și lipsită de sustenabilitate. La 
fel și realizarea unei dezvoltări umane și a securității individului uman fără un 
nivel adecvat al asigurării respectării drepturilor omului, devine desuetă din 
moment ce drepturile și libertățile individuale sunt considerate mai puțin im-
portante sau secundare celor comunitare, prioritatea fi ind pusă pe securitatea și 
dezvoltarea statului în detrimentul și din contul cetățeanului. 

Dintre cele trei elemente organic legate: securitatea umană, drepturile omu-
lui și dezvoltarea umană, primul dintre care apare cel mai târziu în circuitul 
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social și academic, cronologic vorbind. Securitatea umană, de fapt, a venit să 
desăvârșească concepția progresului civilizației umane contemporane, bazată 
pe bunăstare, toleranță și libertăți individuale. Generalizând, se constată că 
securitatea umană tinde să cuprindă celelalte  noțiuni, transformându-le de-
cisiv, în conformitate cu prioritatea siguranței și sustenabilității eforturilor de 
realizare a progresului. Astfel că toate cele trei elemente: securitatea umană, 
drepturile omului și dezvoltarea umană devin parte a unei concepții unice a 
dezvoltării sigure și libere. 

În aceeași ordine de idei, fostul Secretar General al ONU K. Annan s-a 
pronunțat că nu ne vom putea bucura de securitate fără dezvoltare, nu ne vom 
putea bucura de dezvoltare fără securitate, şi nici de una dintre ele fără respect 
pentru drepturile omului [2]. Cu alte cuvinte, triumviratul celor 3 concepte 
reprezintă cheia succesului strategiei progresului și bunăstării umanității la 
scară globală. 

Totodată, este important de remarcat că concepția securității umane nu di-
minuează din actualitatea securității statului. Potrivit Raportului „Human Se-
curity Now”, lansat de Comisia pentru Securitate Umană a ONU în 2003, se 
susține la pct. 6 că ambele concepte devin complementare fortifi cându-se reci-
proc, fi ecare devenind dependent de celălalt concept, deoarece ambele vizează 
aceleași cauze ale insecurității, cu excepția că securitatea umană implică în 
procesul de soluționare a provocărilor de securitate nu doar instituțiile spe-
cializate ale statului, ca în cazul securității de stat, dar și comunitățile locale, 
organisme internaționale, societatea civilă etc. [3]. Problematica securității 
umane reprezintă un subiect ce este tratat situațional și în concordanță sau în 
tandem cu un set de condiții argumentate. În orice caz, subiectele abordate din 
perspectiva securității umane vin să sublinieze primatul concentrării eforturi-
lor de asigurare a securității pe individ în raport cu securitatea comunității sau 
a statului, în condițiile în care cele din urmă ar depinde organic de nivelul asi-
gurării securității persoanei umane ca componentă referențială pentru socium, 
comunitate sau stat, nu neapărat și invers, atunci când percepția subiectivă 
a (in)securității de către individul uman poate fi  generată de multiple cauze, 
printre care se pot regăsi (in)securitatea comunitară sau de stat.

În contextul studiului referitor la securitatea omului, interesul permanent al 
ştiinţei şi fi losofi ei pentru îmbunătăţirea calitativă atât a vieţii sociumului, cât 
şi a vieţii individului uman, se constată a fi  o preocupare importantă pe parcur-
sul întregii istorii a umanităţii din antichitate până azi. În acest context, Aris-
totel în operele sale „De animalibus historia” şi „Politica” a dezvoltat ideea cu 
privire la „zoon politikon”, F. Nietzsche a contribuit decisiv la elaborarea con-
ceptului antroposofi c de „supraom” în opera sa „Aşa grăit-a Zarathustra” etc. 
Problema îmbunătăţirii calităţii omului, a creşterii şi sporirii artifi ciale, prin 
tehnici şi tertipuri biomedicale şi bio-inginereşti a capacităţilor sale naturale, 
„fabricarea” omului din elemente componente primare, din organe prelevate 
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de la alţi indivizi umani sau alte specii de mamifere ori cultivate artifi cial, cu 
scopul de a-i conferi abilităţi şi forţe specifi ce cât mai aproape de un oarecare 
ideal al individului uman, fi e în sfera estetică, fi e în cea intelectuală, a comu-
nicării paranormale sau în domeniul exercitării puterii politice asupra întregii 
omeniri prin potenţialul suprauman, provenit dintr-o viziune strategică extra-
ordinară de a adopta şi implementa decizii politice cu un impact extraordinar, 
au preocupat în egală măsură şi scriitorii, oamenii de artă. Astfel că un apogeu 
al gândirii artistice şi ştiinţifi ce referitoare la identifi carea posibilităţilor şi căi-
lor probabile de creare a supraomului a fost atins în sec. XIX, la începutul epo-
cii contemporane, în perioadă când progresul ştiinţifi c şi elaborările geniale ale 
oamenilor de ştiinţă din domenii precum biologia, chimia, fi zica au determinat 
un salt tehnologic nemaivăzut până atunci. 

Tot în acea perioadă încep să apară şi teorii fi losofi ce, deducţii ştiinţifi ce, 
dar şi opere artistice care au panicat opinia publică, având ca scop atenţionarea 
societăţii umane cu privire, rezultatele imprevizibile şi dezastruoase la scară 
mondială, ale posibilităţii scăpării de sub control a experimentelor implicând 
subiecţi umani, precum romanul „Frankenstein” (1818) aparţinând scriitoarei 
britanice Mary Shelley [4], care reia în aşa fel mitul Golem-ului, roman ce a 
fost mai târziu ecranizat şi reprodus de nenumărate ori, producând de fapt un 
efect invers decât cel scontat de către autori şi public prin provocarea comu-
nităţii ştiinţifi ce şi clasei politice să reacţioneze nu prin moralizarea şi raţio-
nalizarea acţiunilor lor întreprinse anterior şi de sporire a securității omului 
și societății, a controlului asupra viitoarelor proiecte sociale şi de cercetare, 
ci prin intensifi carea amplorii pericolelor tehno- şi antropogene, prin sporirea 
cercetărilor periculoase biofi zice, nucleare, biomedicale şi antropologice, ca 
număr şi nivel ridicat al riscului, generând în rezultat, pe plan global, o concu-
renţă total ilogică şi iraţională pe termen lung, de natură tehnologică, mai cu 
seamă în domeniul elaborării noilor tipuri de armament de distrugere în masă, 
de asemenea o confruntare în sfera resurselor naturale în genere, dar mai ales 
a celor energetice, culminând cu cele două războaie mondiale din sec. XX, 
soldate cu jertfe şi suferinţe umane enorme. 

De fapt, ideile cu privire la crearea pe cale artifi cială, prin intervenţia omu-
lui de ştiinţă, a unui individ perfect care să răspundă rigorilor timpului său, 
ideal adaptat la ritmurile sporite ale vieţii în perioada industrializării totale, 
susţinute şi prin numeroase teorii biologiste prin care se exacerba nejustifi cat 
importanţa elementului biologic din natura umană pentru progresul omenirii şi 
civilizaţiei, precum teoria darwinismului social, igiena biologică, teoria selec-
ţiei şi sterilizării eugenice şi mai ales rasismul, a continuat la sfârşitul sec. XIX –
începutul sec. XX, să constituie un subiect prioritar pentru oamenii de ştiinţă 
în cercetările lor din domeniile biomedicale cele mai avansate la acea vreme, 
precum genetica umană, referitor la tehnicile de diagnosticare, ginecologice 
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şi chirurgicale noi, metodele de inseminare umană artifi cială (intravaginală, 
intracervicală sau intrauterină).  Acesta a devenit un subiect prioritar şi pentru 
politicieni în discursurile lor, manifestat inclusiv prin strategiile adoptate la 
nivel local şi naţional, racordate la recomandările oamenilor de ştiinţă.

Spre exemplu, un caz aparte în acest sens îl constituie Charles Davenport, 
profesor de biologie la Harvard, fi ind unul dintre liderii mişcării eugeniste 
din SUA care a fost implicat direct în sterilizarea a peste 60000 de persoane, 
în mare parte de culoare sau cu diverse handicapuri. Această politică euge-
nică a fost promovată prin activităţile Biroului statistic de eugenie din SUA 
- „Eugenics Record Offi ce”, înfi inţat în anul 1910 şi fi nanţat direct, până la 
sfârşitul celui de Al Doilea Război Mondial, de către Mary Harriman (văduva 
baronului de căi ferate E.H. Harriman), dar și de către familia Rockefeller prin 
intermediul Institutului Carnegie, instituit încă în 1898, prin laboratorul de 
igienă genetică „Cold Spring Harbor”, iar din 1904 şi prin intermediul unui 
program eugenic similar pe lângă Carnegie Institute of Washington. În aceste 
instituții se elaborau principiile şi pilonii fundamentali ai politicii eugenice de 
îmbunătăţire a speciei umane aplicată în SUA unde, către anul 1927, în peste 
25 de state au fost adoptate legi eugenice speciale cu privire la sterilizarea for-
ţată a persoanelor de culoare şi eutanasierea celor cu handicap în baza deciziilor 
curţii, politici care în sens direct au infl uenţat abordările teoretice şi strategiile 
demografi ce aplicate pe continentul european începând cu a doua jumătate a sec. 
XIX [5, p. 228]. Astfel că la începutul sec. XX, aceste abordări de origine dar-
winistă, eugenice şi rasiale au devenit ideologii de stat şi doctrine sociopolitice 
dominante până la mijlocul sec. XX, mai ales pe fondalul dezvoltării rapide a 
unor regimuri autoritare şi totalitare precum cel sovietic în URSS, cel nazist 
în Germania hitleristă şi cel fascist în Italia. În contextul evoluţiei culturilor 
personalităţii liderilor totalitari – V. Lenin, A. Hitler, I. Stalin, B. Mussolini, 
aceştia au fost declaraţi de către comunitatea ştiinţifi că a timpului său, aser-
vită intereselor politice ale momentului, drept supraoameni sau homo sapiens 
futuris – prototipi ai oamenilor viitorului, atribuindu-le calităţi intelectuale 
şi psiho-neurologice supraomeneşti. În acest context este bine ştiut faptul că 
A. Hitler recunoştea, în opera sa „Mein Kampf” (1924), teoriile înaintate de că-
tre celebrii eugenişti şi rasiştii americani, precum Th. Hunt Morgan, M. Grant 
etc. ca fi ind sursa principală de inspiraţie pentru politica sa de exterminare a 
reprezentanţilor raselor inferioare - pe evrei şi rromi, teorii care au constituit 
baza ideologică a celui de al III-a Reich. 

În URSS, de asemenea, au fost demarate cercetări sociogenetice importante 
referitor la implementarea politicii bolşevice pentru îmbunătăţirea eredităţii, ai 
căror promotori au fost fondatorii unor instituţii specializate: Iurii Filipchenko 
(la Petrograd) şi Nikolai Koltsov (la Moscova). În aşa fel, ultimul dintre cei doi 
menţionaţi mai sus, în anul 1918, a fondat Institutul de biologie experimentală 
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(ajutat de Alexandr Serebrovsky, Solomon Levit etc.), unde se efectuau încru-
cişarea omului şi maimuţei, sterilizări forţate experimentale, investigaţii asu-
pra creierului uman etc., fi ind o instituţie interdisciplinară la interferenţa dintre 
genetică, antropologie experimentală, biomedicină, demografi e, igienă rasială 
sau eugenie, axat în principal pe elaborarea şi transpunerea în practică a celui 
mai amplu program eugenic din tânăra ţară a sovietelor cu privire la insemi-
narea umană artifi cială, vizând posibilităţile cele mai efi ciente de transmitere 
oamenilor din generaţiile viitoare, consideraţi simple instrumente umane fără 
drept de replică în edifi carea viitorului om de tip sovietic, a intelectului supe-
rior al cărui purtător era  considerat V. Lenin, cât şi un număr extrem de redus 
de revoluţionari – tovarăși ai liderului bolşevic, capacităţile mentale ale căruia 
erau estimate ca fi ind egale cu ale cel puţin 100 de persoane de nivel intelectu-
al mediu, ipoteză infi rmată ofi cial de cercetătorii sovietici nu mai devreme de 
sfârşitul anilor ’60 ai sec. XX [6, p. 7]. 

În perioada imediat premergătoare celui de Al Doilea Război Mondial, ca 
şi în timpul acelei confl agraţii militare globale de amploare inegalabilă pe Ter-
ra, au fost implementate numeroase proiecte eugenice de „igienizare rasială” 
şi prin acestea au fost admise crime odioase de transpunere în practică a ce-
lor mai inumane experimente biomedicale şi antropologice asupra omului cu 
scopul acumulării de cunoştinţe şi posibilităţi practice de intervenţie în natura 
umană cu scopul modifi cării acesteia după bunul plac al elitelor sociopolitice. 
Din cauza demoralizării şi dezumanizării totale a teoriilor de formare artifi cia-
lă a unor oameni superiori, implementate de nazişti în lagărele de concentrare, 
eugenia de asemenea pierde din popularitate. Ca rezultat, vor apărea „noi” 
teorii ce vor prelua în mare parte ideile premergătorilor şi fondatorilor teoriilor 
eugeniste din sec. XIX, cu scopul organizării şi controlului asupra creşterii 
demografi ce a numărului populaţiei planetei, dar şi în anumite regiuni ale aces-
teia, cu scopul efi cientizării sistemului de ocrotire a sănătăţii şi de protecţiei a 
sănătăţii publice a populaţiei. Astfel că, în a doua jumătate a sec. XX, în SUA 
şi Europa de Vest, apare teoria planifi cării familiale în locul igienei rasiale şi 
sterilizării sau teoria biologiei sociale în locul darwinismului social, precum 
şi asemenea teorii şi termeni ca transumanismul, control asupra creşterii nu-
mărului populaţiei, supravieţuirea omenirii, conservarea populaţională, envi-
ronmentalismul etc. În aplicarea acestor concepții noi erau atraşi, în perioada 
imediat postbelică, sute de specialişti nazişti: medici şi antropologi ce au servit 
sistemul dat până la sfârşitul anilor ’70 - începutul anilor ’80 ai sec. XX în ve-
derea implementării acestor proiecte și elaborării sistemelor bio-militare ca, de 
exemplu al armelor biologice sau climatologice etc. Lista specialiștilor naziști 
includea spre exemplu pe Josef Mengele, supranumit „îngerul morţii” sau pro-
fesorul Otmar Freiherr von Verschuer, director al „Kaiser-Wilhelm-Institut 
für Anthropologie, menschliche Erblehre, und Eugenik”, bine cunoscuţi după 
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experimentele oribile pe care le-au efectuat pe oamenii încarceraţi în acest 
scop şi care a iniţiat şi condus odioasele „selecţii” ale evreilor deportaţi din toată 
Europa la lagărul nazist de concentrare de la Auschwitz-Birkenau [7, p. 731]. 

Elaborarea omului nou, a unei societăţi formată din indivizi umani supe-
riori celor care populează planeta Pământ, se preconiza de către eugenişti ca 
fi ind posibilă doar în contextul unei dictaturi a ştiinţei de natură „soft”, în 
calitate de sistem sociopolitic de organizare a colectivităţilor umane bazat pe 
puterea raţiunii şi logică, adevăr ştiinţifi c şi calcul, pronostic şi planifi care, sub 
patronajul nemijlocit al unei oligarhii elitiste, al cărei scop primordial nu este 
doar menţinerea acestei poziţii dominante faţă de restul umanităţii, ci regene-
rarea şi dezvoltarea permanentă a speciei umane pentru a mări şansele omului 
de a supravieţui şi a dăinui pe Terra. În contextul dat teoriile eugeniste au 
constituit un catalizator important pentru numeroase discuţii contradictorii în 
perioada respectivă în spaţiul vest-european şi nord-american generând astfel 
de opere, precum romanul ”1984” (1948), aparţinând lui George Orwell [8], 
sau utopia „Brave New World” (Minunata lume nouă - 1931), scrisă de Aldous 
Huxley [9], lucrare realizată în mare parte sub infl uenţa fratelui său - bio-
logul Julian Huxley (fondatorul transumanismului). Ideile fraţilor Huxley au 
stat la baza formării binecunoscutei mişcări sociale şi intelectuale „Potenţialul 
Uman”, continuatoarea mişcării „New Age” care îşi punea ca scop asocierea şi 
coagularea unei mase critice sufi ciente de oameni aparţinând elitelor naţionale, 
precum şi realizarea transformării acestor indivizi umani în fi inţe superioare şi 
evoluate, capabile să genereze o transformare benefi că radicală la nivel global 
şi să-şi asume răspunderea sociopolitică pentru o astfel de metamorfoză a so-
cietăţii umane.

Acest sistem dictatorial, în baza principiilor şi legităţilor ştiinţifi ce, se pro-
nostica să se producă dacă nu la scară globală prin intermediul organismelor 
mondiale existente, ceea ce este realizabil mai greu din cauza eterogenităţii 
culturilor, modelelor sociopolitice funcţionale şi nivelului diferit de dezvoltare 
şi progres civilizaţional, intelectual şi ştiinţifi co-tehnologic, dar nu în ultimul 
rând datorat inexistenţei unui sistem politic şi electoral integru şi efectiv la scară 
globală, atunci la scară regională sau locală sub impactul şi ca rezultat al pro-
movării efi ciente a unor astfel de abordări, inclusiv prin mecanisme democra-
tice, participative şi pe larg acceptate de către populaţia în prealabil informată, 
pregătită şi educată corespunzător, pentru a conferi o mai mare legitimitate şi 
sustenabilitate unui astfel de regim dictatorial al ştiinţei asupra sociumului. 

În ultimele decenii se face remarcată, în contextul extinderii problemati-
cii bioetice şi creşterii importanţei macro-sociale ale aspectelor biomedicale 
ale progresului tehnologic şi ştiinţifi c, conexiunea dintre teoria eugenică şi 
doctrina neo-liberală, dând naştere unei noi tendinţe contemporane - eugenia 
liberală, care exercită o infl uenţă semnifi cativă atât asupra oamenilor de ştiinţă, 
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asupra clase politice şi a celor ce participă la adoptarea deciziilor sociopolitice, 
cât şi asupra opiniei publice largi. La etapa actuală de promovare şi sporire a 
importanţei eugeniei şi eugeniştilor şi prezenţei acestora din urmă în funcţi-
ile sociale şi politice cheie, în cadrul proceselor decizionale şi manageriale, 
inclusiv la cel mai înalt nivel mondial, teoreticienii şi practicienii eugenişti 
liberali se confruntă mai cu seamă, cu problema accepţiunii de către masele 
largi ale populaţiei a dezideratelor şi idealurilor tradiţionale eugeniste, mo-
difi cate şi actualizate sub impactul priorităţilor omenirii de la începutul sec. 
XXI, legate de cele mai stringente probleme globale. Aceste probleme glo-
bale vizează criza mondială pluridimensională, degradarea ecologică a stării 
planetei ca rezultat al impactului nociv al factorilor antropogeni, pericolul tot 
mai mare al unei catastrofe de natură atomică de proporţii care pot depăşi li-
mitele planetare. O importanță deosebită pentru promovarea contemporană a 
eugeniei o are și infl uenţa idealurilor şi valorilor liberale concentrate în jurul 
libertăţilor şi drepturilor persoanei ca entitate centrală şi măsură a valabilităţii 
şi confi rmării aplicabilităţii practice a construcţiilor teoretice de modernizare a 
societăţii contemporane şi de organizare cât mai raţională a biosferei, confor-
mă necesităţilor şi intereselor umane. Astfel că se recurge la un şir de metode 
şi căi de persuasiune a opiniei publice, a comunităţii ştiinţifi ce în întregimea 
ei, a politicienilor din opoziţie etc., incluzând remedii şi posibilităţi de infl u-
enţă asupra voinţei şi facultăţilor intelectuale personale şi de grup de natură 
farmacologică, sociopsihologică, comunicaţional-informativă etc., în vederea 
realizării dezideratelor eugeniste amintite, care ar presupune o înrăutăţire a si-
tuaţiei individuale, o degradare simţitoare a nivelului de viaţă a fi ecăruia, însă 
cu scopul atingerii unui ideal suprem precum supravieţuirea speciei umane 
prin păstrarea şanselor generaţiilor viitoare de oameni la un mediu sănătos de 
viaţă, accesul acestora la resursele naturale epuizabile în viitor. 

În perioada postbelică, numeroase cercetări biomedicale şi experimente au 
fost întreprinse cu scopul îmbunătăţirii speciei umane în sensul global, dar 
şi al creşterii capacităţilor individuale ale persoanei. De cele mai multe ori, 
asemenea experimente erau însoţite de încălcări fl agrante ale nomelor mora-
lităţii generale sau a principiilor eticii profesionale medicale sau a omului de 
ştiinţă. De asemenea, sunt multe cazuri de încălcare a legislaţiei naţionale şi 
a convenţiilor internaţionale adoptate după constatarea unor fapte referitoare 
la atitudinea degradantă faţă de persoana implicată în cercetarea biomedicală. 
Însă, cel mai grav rămâne faptul că majoritatea experimentelor biomedicale ce 
au ca scop găsirea unor remedii medicale sau farmacologice noi, sporirea ca-
pacităţilor umane individuale sau implementarea unor proiecte eugenice şi de 
optimizare a planifi cării demografi ce în contextul sistemului de sănătate publi-
că, sunt secretizate de către guvernele naţionale, mai ales de către acelea care 
nu se conformează normelor democratice şi de transparentizare a actului gu-
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vernării. Astfel că, spre exemplu, în SUA (unul dintre statele cu cel mai mare 
număr de cercetări biomedicale şi cel mai mare grad de protecţie a subiecţilor 
cercetărilor, cu un nivel superior de transparenţă sociopolitică), potrivit unor 
statistici ofi ciale date publicităţii de către Congresul SUA, în perioada dintre 
1910 şi 2000 s-au produs peste 20 mii de cercetări experimentale, secretizate la 
momentul efectuării acestora. Dintre acestea cele mai notorii şi mai inumane, 
dar care au avut un impact major asupra ajustării sistemului de securitate uma-
nă, juridic şi bioetic mondial şi naţional din SUA, au fost astfel de cercetări 
biomedicale precum experimentul Tuskegee, care s-a implementat pe parcur-
sul a 40 de ani în perioada dintre 1932 şi 1972, constând în infectarea a peste 
400 bărbaţi de culoare cu sifi lis, nefi ind izolaţi corespunzător, neacordându-se 
acestora o asistenţă medicală minimă, pentru a putea fi  observaţi „cât mai ve-
ridic” în mediul lor fi resc de viaţă, în vederea acumulării informaţiei cu carac-
ter ştiinţifi c despre evoluţia acestei maladii. În rezultatul acestui experiment 
au decedat câteva sute de persoane nevinovate şi neinformate dintre bărbaţii 
infectaţi, soţiile, copiii şi alte rude ale acestora, iar efectele experimentului se 
resimt şi în prezent. Abia in 1997, preşedintele Bill Clinton şi-a cerut public 
scuze pentru ceea ce s-a întâmplat la Tuskegee [10, p. 281]. Un alt caz cutre-
murător din istoria SUA a constituit experimentul armelor biologice în metroul 
din New York în anul 1968 sub patronajul Pentagonului, în care au fost impli-
caţi spitale civile care constatau efectele acestor agenţi biologici nocivi asupra 
organismului uman, atunci fi ind afectați peste un milion de oameni. 

În contextul celor menţionate, celebrul fi losof şi laureat al premiului Nobel, 
B. Russell, în opera sa „The Impact of Science on Society”, publicată pentru 
prima dată în 1952 [11, p. 52], remarcă probabilitatea inevitabilă a diferenţierii 
intelectuale, ocupaţionale, economice, dar şi biologice a elitelor conducătoare 
de restul populaţiei care poate ajunge chiar să devină aproape o separare din-
tre specii diferite [11, p. 49]. Totodată, metodele farmacologice şi medicale, 
precum şi dieta specială, administrate din fragedă copilărie, pot fi  nişte metode 
efi ciente de inducere a unei obedienţe şi ascultări a grupului celor mulţi şi 
guvernaţi faţă de guvernanţii superiori până şi din punct de vedere biomedi-
cal, ceea ce constituie un aspect de o importanţă organică pentru buna func-
ţionare a sistemului dictaturii ştiinţei şi tehnologiei într-o societate efi cientă 
şi raţională [11, p. 62]. Cu toate acestea, prin prisma valorilor şi principiilor 
bioetice aplicate la fenomenul politic, precum şi prin prisma celor mai impor-
tante acte internaţionale precum Codul de la Nuremberg (1947) sau  Declaraţia 
Universală a Drepturilor Omului (1948), prin prisma convenţiilor regionale, 
precum acelea adoptate de Comunitatea Europeană prin intermediul Consiliu-
lui Europei, precum Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Liber-
tăţilor fundamentale (1950), Convenţia Europeană pentru protecţia drepturilor 
omului şi a demnităţii fi inţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei, 
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Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina (1997) etc., preocuparea 
primordială a comunităţii mondiale trebuie să se refere direct la respectarea 
securității umane, a drepturilor omului şi la formarea unor condiţii de bunăs-
tare accesibile pentru toţi, în concordanţă directă cu principiile bioetice ale 
echităţii şi justiţiei, descurajând efi cient încercările şi tentativele elitiste de 
limitare a accesului democratic al persoanelor la puterea politică şi funcţiile 
decizionale în societate, precum şi relaţiile şi tendinţele ce vin să monopolize-
ze exercitarea atribuţiilor de administrare şi conducere socială.  

Un aport important la promovarea politicilor demografi ce, precum şi a va-
lorilor bioetice în acord cu principiile eugeniei liberale, în a II-a jumătate a 
sec. XX, l-a avut Clubul de la Roma, constituit în 1968 de către cercetătorul 
scoţian Al. King şi A. Peccei, industriaş, fost preşedinte al companiei de con-
strucţie a automobilelor „Fiat”, care a fost interesat în mod profund de ideile 
eugenice şi de îmbunătăţire a capacităţilor şi calităţilor umane [12, p. 259]. 
Această organizaţie ne-guvernamentală apolitică constituie şi până în prezent 
un important pol formator al politicilor şi strategiilor la cel mai global nivel 
posibil. Dacă scopul iniţial al acestei organizaţii a oamenilor de afaceri de 
nivelul cel mai superior posibil, reprezentând interesele economice şi industri-
ale ale unei parţi impunătoare a tagmei elitare din domeniul economic, a fost 
promovarea şi soluţionarea optimală a celor mai complexe probleme legate de 
industria naţională şi internaţională, de comerţul mondial şi accesul la resurse-
le naturale, atunci primele concluzii refl ectate în primul raport realizat în 1972 
al acestei organizaţii, intitulat Limitele Creşterii, aparţinând lui D. Meadows 
de la „Massachusetts Institute of Technology”, ce s-a vândut în 30 milioane de 
exemplare, fi ind tradus în peste 30 limbi, a relevat în primul rând problemele 
grave şi perspectivele neliniştitoare pentru omenire pe termen mediu şi lung, 
cu privire la degradarea biosferei planetei Pământ, fi ind considerată cea mai 
bine vândută carte despre mediul înconjurător până în prezent. În raportul dat, 
se menţiona că dacă se menţin tendinţele de creştere de până la acel moment, 
ale populaţiei mondiale, ale industrializării, contaminării şi poluării mediu-
lui ambiant, ale producţiei de alimente şi risipei, epuizării resurselor naturale, 
Terra va atinge limitele creşterii în următorii 100 de ani, iar rezultatul cel mai 
probabil va fi  o scădere bruscă, haotică şi scăpată de sub controlul guvernelor 
naţionale şi monitorizării organismelor internaţionale, atât a populaţiei, cât şi 
a capacităţii industriale mondiale [13, p. 307]. Cu toate că deplina moralitate 
şi justifi carea etică a recurgerii la metodele propuse de către membrii Clubu-
lui de la Roma, mai ales în problema depăşirii crizei demografi ce de creştere 
necontrolată a populaţiei, ce vizau reducerea numărului locuitorilor Terrei, au 
fost şi continuă să fi e puse la îndoială, fi ind catalogate ca prea radicale şi, într-o 
anume măsură, inumane. 

Colaborarea dintre Clubul de la Roma cu Institutul Tehnologic din Massa-
chusetts a devenit o soluţie de succes privind fundamentarea teoretică şi ex-
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pertizarea tehnică a soluţiilor identifi cate pe parcursul a mai bine de 40 de ani 
la cele mai fundamentale şi grave ameninţări la adresa viitorului prosper şi 
sigur al civilizaţiei umane, Institutul Tehnologic din Massachusetts, devenind 
între timp un centru academic de notorietate mondială şi de coagulare a po-
tenţialului societăţii civile de pe toate continentele în variate domenii ce ţin 
de aspecte aplicative din sfere precum ştiinţele vieţii, cele tehnice, dar şi din 
ştiinţele sociale, politice şi umanistice, precum şi o instituţie de frunte în ceea 
ce priveşte promovarea şi edifi carea bioeticii ca una dintre modalităţile cele 
mai efi ciente de elaborare a metodologiei de realizare a supravieţuirii omenirii 
prin dezvoltare durabilă. 

În anul 1973 Clubul de la Roma a iniţiat proiectul „Regionalized and Adap-
tive Model of the Global World System” [14, p. 131], în cadrul căruia se exa-
mina în termeni macro-sistemici întregul tablou al lumii şi se atrăgea atenţia 
asupra unei inevitabile crize generale cu implicaţii politice, sociale şi econo-
mice, prin care se propunea un plan de împărţire a ţărilor lumii în zece regiuni 
pe criterii socioeconomice pentru a realiza un progres cât mai vizibil şi mai ra-
pid în diverse domenii, în dependenţă de cele mai grave pericole şi ameninţări 
pentru zona respectivă. Potrivit proiectului propus, regiunile socioeconomice 
planifi cate de a fi  constituite erau următoarele: 1. SUA, Canada şi Mexic
2. Uniunea Europeană 3. Japonia 4. Australia, Noua Zeelandă, Africa de Sud, 
Israel şi Insulele Pacifi cului 5. Europa de Răsărit 6. America Latină, Centrală 
şi de Sud 7. Africa de Nord şi Orientul Mijlociu 8. Africa Centrală 9. Asia de 
Sud şi de Sud-est 10. Asia Centrală. Aceste 10 zone socioeconomice se preco-
niza să fi e conduse de către un singur guvern global care să le coordoneze efi -
cient şi raţional. În anul 1992, la 17 decembrie, prima regiune socioeconomică 
dintre cele 10 a luat fi inţă prin semnarea acordul dintre SUA, Mexic şi Canada 
care au iniţiat astfel colaborarea în cadrul NAFTA (North American Free Trade 
Area). Cea de a doua regiune socioeconomică a fost înfi inţată în urma reorga-
nizării Comunităţilor Europene, prin intrarea în vigoare la 1 noiembrie 1993 
a Tratatului de la Maastricht – actul constitutiv al Uniunii Europene. În aşa 
fel, la momentul de faţă, trei din cele 10 regiuni socioeconomice activează în 
regim funcţional, în acord cu planul propus de regionalizare a mapamondului. 

La faimoasa conferinţă a Naţiunilor Unite de la Rio de Janeiro din iunie 
1992, Clubul de la Roma a propus spre aprobare generală un raport intitulat 
„Viitorul nostru comun”, numit şi „Raportul Comisiei Brundtland”, ce a fost 
convocată de către Statele Unite ale Americii în anul 1987 cu scopul de a exa-
mina degradarea la scară globală a mediului ambiant, în care se fundamenta o 
nouă abordare a progresului mondial în perioada de criză – teoria Dezvoltării 
Durabile, ce a lăsat o amprentă adâncă asupra evoluţiei ştiinţelor sociale, a 
ştiinţelor şi tehnologiei în genere, asupra priorităţilor economice, ecologice şi 
sociopolitice mondiale, regionale şi naţionale, constând în găsirea unor căi de 
convoluţie dintre economie şi natură, dintre societatea consumistă şi echilibrul 
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mediului ambiant. Acest raport, care a infl uenţat crucial lucrările conferinţei 
date a Naţiunilor Unite de la Rio de Janeiro din iunie 1992, a vizat opt aspecte 
de bază ca şi componente ale conceptului propus de Dezvoltare Durabilă: 1. 
Capitalul de resurse. În acest context a fost propusă în perspectiva substituirii 
indicatorului depăşit al produsul naţional (intern) brut, o nouă noţiune a „pro-
dusului verde naţional” de evaluare a stării de dezvoltare a unui stat, excluzând 
resursele ne-regenerabile din posesia sa, ca fi ind de o importanţă planetară şi 
nu doar naţională, pentru a evita cazurile de achitare a datoriilor de către statele 
subdezvoltate cu acest gen de resurse naturale. 2. Energia încorporată disponi-
bilă desemnând toată energia de care e nevoie pentru a produce, transporta sau 
asambla un material sau o resursă. 3. Comunitatea globală ce vizează educarea 
unei responsabilităţi socioeconomice de nivel mai înalt la scară mondială. 4. 
Noua economie bazată pe informare adecvată şi responsabilitate în faţa conse-
cinţelor ecologice şi sociale generate. 5. Regenerabilitatea prevede înlocuirea 
şi substituirea resurselor ne-regenerabile şi limitate cu cele regenerabile şi mai 
puţin costisitoare, atât economic, cât şi ecologic şi social. 6. Înţelepciunea rus-
tică tradiţională a devenit o sursă de inspiraţie şi potenţial de evitare a posibi-
lelor eşecuri în edifi carea sistemelor economice şi sociale locale, reieşind din 
caracterul deja verifi cat şi testat în timp şi în confruntările cu diverse procese şi 
calamităţi naturale a modurilor, modelelor şi abordărilor tradiţionale locale. 7. 
Modernizarea instituţională a instituţiilor sociale locale ca reproducere a celor 
mai de succes metode şi modalităţi de depăşire a situaţiilor critice asemănătoa-
re din alte regiuni. 8. Tehnologia constituie o sursă fundamentală de progres în 
condiţiile dezvoltării acesteia conform ultimelor elaborări ştiinţifi ce disponi-
bile, numită şi tehnologie „High-tech”, şi aplicării corespunzătoare a acesteia 
în corelaţie cu necesităţile reale ale comunităţii, fără de exagerări inutile care, 
la rândul, lor posedă un oarecare potenţial de a genera probleme locale, dar şi 
globale, de un grad mai înalt de complexitate [15, p. 218].

Concluzia de bază a activităţii Clubului de la Roma, în contextul aportului 
acestei organizaţii la formarea şi edifi carea teoriei bioetice cu aplicaţie prac-
tică în sfera politicului, s-ar axa în principal pe identifi carea cauzelor de bază 
a crizei mondiale multiaspectuale, printre care se înscriu: risipa iraţională a 
resurselor naturale, a rezervelor energetice ale planetei, mai cu seamă a resur-
selor neregenerabile, datorită specifi cului energofag al industriei şi economiei 
mondiale; discrepanţa tot mai accelerată dintre ţările dezvoltate şi cele în curs 
de dezvoltare, invers proporţională cu consumul de bunuri şi resurse naturale; 
precum şi ritmurile tot mai accelerate de creştere demografi că a numărului po-
pulaţiei Terrei, mai cu seamă în ţările cele mai sărace şi subdezvoltate, proces 
care nu poate fi  supus unui control efectiv şi strict nici la nivel naţional sau 
regional, şi cu atât mai mult la nivel mondial, ceea ce inevitabil va conduce în 
scurt timp la suprapopularea planetei Pământ până la limitele imposibilităţii 
coabitării unui număr atât de mare de oameni pe o suprafaţă limitată, acutiza-
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rea crizei ecologice, a crizei alimentare şi, în consecinţă, a degradării bruşte 
şi ireversibile a calităţii vieţii pe Terra, care va genera revolte şi confl agraţii 
mondiale cu rezultat letal pentru civilizaţia umană contemporană, dat fi ind 
accesul lărgit şi necondiţionat al multor state, inclusiv ale celor mai sărace, 
fi ind şi nedemocratice, agresive din punct de vedere militar, la tehnologiile de 
fabricare a armelor nucleare, biologice sau climatologice. 

Totodată, încă de la primele rapoarte publicate, la începutul activităţii sale, 
Clubul de la Roma a propus un şir de soluţii viabile şi strategice vizând raţio-
nalitatea şi interesul omenirii  în efectuarea unor investiţii masive în educaţie – în 
creşterea nivelului de alfabetizare şi a culturii generale a populaţiei Terrei, în 
modernizarea sistemul de sănătate, aceştia fi ind factori-cheie în soluţionarea 
problemelor globale ce ameninţă cu dispariţia omenirii, la nivelul actual de 
evoluţie a acesteia.

De asemenea, Clubul de la Roma a contribuit decisiv la conceptualizarea 
problematicii globalizării, evidenţiind două aspecte de o importanţă crucială 
ale acestui proces complex, ce se afl ă într-o contradicţie organică, de soluţio-
narea căreia va depinde securitatea și viitorul omenirii. În primul rând, a fost 
relevat caracterul epuizabil al resurselor naturale accesibil pământenilor la eta-
pa dată de dezvoltare tehnologică, la fel și caracterul limitat, fragil şi irepetabil 
al spaţiului locuibil pe planeta Pământ şi a mediului ambiant. În acelaşi timp, 
reieşind din fundamentele care stau la baza economiei, politicii şi naturii uma-
ne, până la urmă, s-a constatat că dorinţele, ambiţiile sau tendinţele de consum 
al resurselor sunt nelimitate, generând o criză sistemică de proporţii globale, 
în momentul în care trendul de creştere accelerată a nevoilor de consum se 
stopează şi diminuează, în consecinţă, ca rezultat al caracterului limitat al po-
tenţialului planetei de a face faţă la aceste cerinţe şi nevoi ale societăţii umane. 
Din situaţia creată pot fi  modelate două ieşiri posibile: prima - de mobilizare 
tehnologică şi ştiinţifi că a societăţii umane de extindere către alte resurse natu-
rale de origine extraterestră pentru a face faţă nevoii de consum a omenirii în 
permanentă creştere, ceea ce este destul de puţin probabil în viitorul previzibil, 
dat fi ind nivelul actual incipient şi experimental al dezvoltării tehnologice a 
civilizaţiei umane în direcţia dată şi, mai cu seamă, problemele globale cu care 
se confruntă omenirea azi; a doua – adoptarea, la scară planetară, a unui alt 
tip de mentalitate, morală şi atitudine faţă de unica sursă de resurse necesare 
vieţii, faţă de planeta Pământ, faţă de biosferă ca locaţie optimală pentru viaţa 
umană, faţă de mediul ambiental ca şi condiţie de bază pentru un trai sănătos şi 
sustenabil, dar şi faţă de propriile tendinţe de consum iraţional şi risipă a orică-
rui tip de resurse ale naturii, inclusiv faţă de resursa umană, faţă de potenţialul 
persoanei de a genera abordări noi, inedite şi soluţii inventive, inteligente şi 
ingenioase care, cu timpul, foarte probabil că va deveni resursa de bază pentru 
progresul şi saltul tehnologic şi mental necesar omenirii pentru depăşirea im-
pasului global în care se afl ă. 
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Numeroasele fonduri sunt alocate pentru a direcţiona şi a adapta bioetica 
drept teorie, dar şi practică, la priorităţile securitare și politice şi socioeconomice 
identifi cate şi ierarhizate de către elitele guvernante, atât prin cele mai impor-
tante organisme internaţionale, cât şi prin intermediul impunătoarelor fonduri 
private, adesea anonime sau foarte temeinic camufl ate şi dispersate în societate, 
direcţionate către o elaborare mai minuţioasă din punct de vedere teoretico-me-
todologic a conţinutului bioeticii ca disciplină academică, precum şi către înfi -
inţarea şi buna funcţionare a unei diversităţi de instituţii şi organizaţii cu sarcini 
bioetice în societate, sprijinite de importante forţe intelectuale, dar şi de către 
opinia publică, ambele pregătite şi menţinute în cadrul unui curs bine determinat 
prin diverse metode şi tertipuri de infl uenţare precum: surse mass-media, spriji-
nirea organizaţiilor societăţii civile, implicarea unor formatori de opinie impor-
tanţi în circuitul de idei şi valori specifi c direcţiei promovate etc. 

Transformarea naturii omului, a caracterului său specifi c şi a comporta-
mentului său în societate, a reacţiilor şi motivaţiilor sale psihice, adaptarea sa 
biologică în baza unor mutaţii genetice, toate aceste aspecte s-au accelerat sub 
impactul schimbărilor climaterice şi de mediu, îngrijorând substanţial comuni-
tatea ştiinţifi că şi cea internaţională care, în consecinţă, încearcă să identifi ce 
atât cauzele care au dus la o astfel de situaţie, cât şi căile posibile de ameliorare 
a acesteia, precum şi implementarea unor mecanisme efi ciente de protecţie a 
omenirii pe viitor contra unor astfel de excese. În acest sens, în baza unor ipoteze 
ştiinţifi ce şi fi losofi ce, precum acelora aparţinând fi losofului şi medicului altruist 
german Albert Schweitzer, referitoare la teoria sa privind „evlavia faţă de Viaţă” 
sau omului de știință, fi lantropului şi medicului suedez Axel Munthe, ori cerce-
tătorului şi fi losofului ecologist american Aldo Leopold cu noua sa „etică a solu-
lui”, lansate încă în perioada interbelică, a fost elaborată şi concepţia Constituţiei 
Ecologice a Pământului de către un grup de ecologişti est-europeni în frunte cu 
acad. Iu. Iu. Tunytsea, membru al Academiei de Ştiinţe din Ucraina, care încă 
la celebrul Summit ONU de la Rio de Janeiro din 1992 a înaintat concepţia dată 
[16, p. 212]. Această Constituţie Ecologică a Pământului, potrivit cercetătorului 
ucrainean E. I. Semeniuk, a fost concepută ca un instrument juridic internaţional, 
de o importanţă şi caracter fundamental, pentru protecţia securităţii ecologice, a 
promovării concepţiilor dezvoltării durabile şi a supravieţuirii civilizaţiei uma-
ne în cadrul ecosistemului unic al Pământului, inclusiv spaţiul cosmic până la 
înălţimea orbitelor staţiilor cosmice şi sateliţilor spaţiali artifi ciali [17, p. 2]. Cu 
toate că, concepţia Constituţiei Ecologice a Pământului are un caracter şi specifi c 
global şi universal, ea totuşi se originează în principiile şi valorile bioetice, care 
promovează omul ca raţiune şi măsură a succesului politicilor şi strategiilor 
[18, p. 415]. Astfel că una dintre sarcinile fundamentale ale Constituţiei Ecologi-
ce a Pământului constă în a identifi ca, a stabili, cât mai clar posibil şi a consfi nţi, 
în plan legal, statutul juridic al omului ca cetăţean al planetei, menţionează pro-
fesorul E. I. Semeniuk [19, p. 7]. 
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Datorită naturii cvasi-utopiste a unui astfel de act juridic universal, cu ori-
entare, mai mult, către producerea unor efecte economice globale, natură ce 
este greu de combătut şi modifi cat radical chiar şi printr-un sistem metodologic 
efi cient şi bine elaborat de transpunere în practică a dezideratelor concepţiei, 
în perspectiva adoptării şi recunoaşterii acesteia pe plan mondial, se impune 
totuşi o racordare a acesteia la întreg spectrul de priorităţi sociale şi politice 
ale omenirii la momentul de faţă, precum şi la realităţile geopolitice contem-
porane, care vin inevitabil să introducă corectările de rigoare, transformând, 
în consecinţă, concepţia Constituţiei Ecologice a Pământului mai mult într-o 
convenţie internaţională politico-juridică, forţând-o să renunţe, într-o anumită 
măsură, la rigurozitatea argumentelor ştiinţifi ce şi pur juridice la care făceau 
referinţă autorii acestei concepţii. 

În contextul cercetării politicii de securitate, bioetica poate fi abordată 
dintr-un spectru mai vast de perspective. Astfel că, dintr-un anumit punct de 
vedere, bioetica se impune ca o continuare, o extensiune a eticii generale în 
cadrul raportului cu teoria şi practica politică, perspectivă în care bioetica se 
remarcă drept o nouă abordare moral-fi losofi că a existenţei şi priorităţilor uma-
nităţii referindu-se expres la necesitatea iminentă de depăşire a crizei globale 
prin instituirea unui sistem viabil de asigurare a securității, iar prin asta, evitân-
du-se degradarea nivelului de trai şi a consecinţelor catastrofale pentru omenire, 
abordare în cadrul căreia, politicul, atât sub aspectul disciplinei teoretice, dar şi 
ca activitate socială aplicativă, de o importanţă crucială pentru autoorganizarea 
societăţii umane, devine un element fundamental în promovarea dezideratelor 
de redimensionare a vieţii sociumului în raport cu natura şi mediul ambiant, cu 
biosfera şi viul în cel mai larg sens al termenilor, prin iniţierea, implementarea 
şi promovarea unor politici strategice specializate pe domenii înguste, centrate 
pe securizare, menite să apropie imperativul general-civilizaţional de edifi care a 
noosferei prin bioetizarea tuturor practicilor sociale fără vreo excepţie. 

De asemenea, bioetica poate fi  concepută, în contextul relaţiei sale cu se-
curitatea, drept o emanaţie şi consecinţă a progresului ştiinţifi c şi tehnologic 
care induce în tandemul bine structurat dintre etica generală ca un set special 
de norme morale, pe de o parte, şi politică drept un şir de acţiuni cu caracter 
macro-social de conducere şi dirijare a colectivităţilor umane, pe de altă parte, 
un element de modernizare şi progres fără de care sectorul de securitate ar fi  
rămas departe de cele mai noi şi mai inventive elaborări a intelectului uman, 
inclusiv în materie de concepţii morale şi despre lume sau tehnologii moderne.

Din altă perspectivă, implicarea plenară a bioeticii în corelaţia sa cu secu-
ritatea prin evidenţierea şi chiar absolutizarea pe alocuri a elementului bio-
logic ca fi ind de o importanţă crucială în vederea formării şi constituirii unui 
caracter sustenabil al progresului şi evoluţiei civilizaţiei umane pe viitor prin 
redimensionarea condiţiei şi substanţei viului ca unic element fundamental. În 
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rezultatul procesului de revalorizare şi reconsiderare a importanței factorului 
biologic pentru conştientului social, teoria bioetică în combinație cu concepția 
securității umane pot fi  capabile să confere un impuls nou şi o traiectorie co-
rectă, stabilă şi verosimilă dezvoltării societăţii contemporane, generând, tot-
odată, sau intervenind radical în redimensionarea unor asemenea elaborări te-
oretice noi cu consecinţe şi implicaţii practico-aplicative precum: biopolitica, 
bioguvernarea, biodreptul, bioarta etc.  În aceste condiţii, din perspectiva asi-
gurării unei dezvoltări durabile şi a securităţii funcţional-sistemice a sociumu-
lui în vederea depăşirii crizei globale pluridimensionale, precum şi în contextul 
redimensionării concepţiei general-sociale cu privire la viu, la biosferă, la natură 
şi la locul omului în ea, relaţia tradiţională dintre etică şi politic se transformă 
fi resc în corelaţia tangenţial apropiată dintre bioetică şi sectorul de securitate ca 
noi forme de inter-relaţionare în vederea îmbunătăţirii şi optimizării funcționării 
sociumului în ansamblul său, dar şi a individului în mod particular, adaptate con-
diţiilor extreme şi critice impuse de către destabilizarea globală în dezvoltarea de 
mai departe a civilizaţiei umane la etapa contemporană.  

Dacă sensul primordial al confruntării şi interpunerii sporadice şi nonsiste-
mice de altfel, a politicului cu etica, reprezintă nevoia conştientizată de a legi-
tima, de a justifi ca şi de a conferi o încărcătură morală, de conţinut sau logico-
explicativă actului şi acţiunii politice în vederea acceptării sociale a acestora 
sau în contextul autojustifi cării de către actorii politici ce au recurs la acele 
acţiuni sau activităţi politice, în perspectiva depăşirii mustrărilor de conştiinţă 
sau a dilemelor morale, sensul principal al raportului dintre bioetică şi securi-
tate devine identifi carea explicită a metodelor şi posibilităţilor de conlucrare 
sinergetică dintre natură pe de o parte şi potențialul de precauție al societății de 
a se proteja contra pericolelor, pe de altă parte, prin exponenţii săi politici, prin 
suprastructura sociopolitică dotată cu funcţii de dirijare strategică a corpului 
social, suprastructură a cărei conţinut este eminamente moral, perfect racordat 
la principiile şi normele bioetice în condiţiile necesităţii securizări umane și 
depăşirii crizei globale. În aşa fel, în contextul corelaţiei dintre bioetică şi 
securitate ca tandem ce vine să substituie organic relaţia tradiţională adesea 
disfuncţională şi dezechilibrată dintre morală şi politic, autoritatea politică cu 
funcții în domeniul asigurării securității, tinde să comaseze şi statutul de au-
toritate morală, pe de altă parte, puterea politică are menirea să se impună în 
socium prin forța şi raţionalitatea normelor (bio)etice cu consecinţe şi fi nalităţi 
de asanare politico-morală a întregului spectru de subsisteme sociale integran-
te şi interdependente. 

În aşa fel, bioetica, drept teorie generalizantă a concordării acţiunii socio-
politice cu principiile, valorile, imperativele şi normele morale cu referinţă 
la Viu, în scopul asigurării securităţii dezvoltării sociale în condiţiile crizei 
globale pluridimensionale, are menirea să introducă într-un mod armonios şi 

Sprincean_Tipar.indd   143Sprincean_Tipar.indd   143 06.01.2017   10:12:0806.01.2017   10:12:08



144

organic acceptabil, în relaţia dintre morală şi politică nu doar un sufl u nou şi 
actualizat, dictat de necesităţile cele mai fundamentale ale societăţii umane la 
etapa contemporană de dezvoltare precum asigurarea securităţii sale în con-
diţiile degradării irecuperabile atât a mediului înconjurător, cât şi a resurselor 
naturale şi umane, a calităţii vieţii în proporţiile de până la declanşarea crizei, 
dar şi o nouă viziune radical modifi cată şi inovativă, menită să ridice la un nou 
nivel raportul dintre politică şi morală, în sens teoretic. Pe când în plan practic, 
bioetica tinde să revigoreze relaţia clasei politice, a elitelor ce veghează la asi-
gurarea securității general-sistemice, cu normele, principiile sau valorile mo-
rale care primează şi determină, dar şi prefi gurează istorico-conceptual, într-o 
măsură covârşitoare, normele juridice. 

În contextul dat, apariţia şi progresul concepţiei biopolitice a fost, este şi 
rămâne ca fi ind de o importanţă crucială pentru evoluţia şi dezvoltarea bioeti-
cii ca teorie interdisciplinară, dar şi ca fenomen sociocivilizaţional complex ce 
tinde tot mai mult sa marcheze toate domeniile vieţii sociale fără de excepţie, 
în contextul adaptării fenomenului politic la priorităţile securitare inpuse de 
criza globală polidimensională,  de pregătirea şi dirijarea societăţii umane către 
stadiul său noosferic de dezvoltare.

Teoria biopolitică a statului a prefi gurat studiile de bioetică prin evidenţie-
rea elementului biologic în contextul schimbărilor ce au început să se producă 
drept efect al primelor semne ale crizei globale, cercetări bioetice ce apar abia 
către deceniul opt al secolului trecut prin reevaluarea fundamentelor morale în 
raportul cu viaţa şi viul. Concepţia biopolitică, în contrast cu teoria bioetică 
ce a bulversat-o din temelii, apare ca o teorie organicistă asupra statului în 
relaţie cu cetăţenii săi ca fi inţe biologice în primul rând, încă la începutul sec. 
XX sub infl uenţa cercetătorului suedez J. R. Kjellén (autor şi al conceptului de 
geopolitică) [20, p. 25] şi preluată cu succes în abordările naziste şi fasciste cu 
referinţă la modelele de inginerie socială bazate pe diferenţa biologică dintre 
indivizi, precum şi la aspectele biologice ale domeniului guvernării. Biopoli-
tica în perioada interbelică a continuat sa se dezvolte sub impactul, exagerări-
lor, denaturării şi exacerbării nefi reşti şi inumane a concepţiei iniţiale referitor 
la importanţa factorului biologic în cadrul fenomenului politic, aşa încât M. 
Roberts, în opera sa intitulată „Bio-politics” şi publicată în 1938, considera 
sistemul politic mondial ca  o asociere liberă de celule şi colonii protozoare, re-
ducând fenomenele sociale şi politice la reacţiile biochimice şi procesele bio-
logice fundamentale într-o epocă în care normele morale erau neglijate fl agrant 
la nivel guvernamental, începând cu în cele mai importante state ale lumii la 
acel moment [21, p. 109]. 

Teoria biopolitică a suferit o redimensionare conceptuală profundă în prima 
jumătate a anilor ’60 ai sec. XX, când L. K. Caldwell [22, p. 3] a reintrodus 
acest termen în circuitul academic pe care-l concepea ca pe un domeniu de 
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cercetare a comportamentului politic ce reduce legităţile şi fenomenele socio-
politice la cele biologice. În a două jumătate a anilor ’70 ai secolului trecut, 
odată cu apariţia şi dezvoltarea bioeticii, M. Foucault a contribuit substanţial 
la completarea concepţiei biopolitice pe care o înţelegea ca putere socială şi 
politică exercitată asupra formelor de viaţă, dezvoltând termenul de bioputere 
[23, p. 54]. O etapă nouă în evoluţia biopoliticii a urmat după evenimentele 
tragice din 11 septembrie 2001 din SUA, când biopolitica a furnizat o gamă 
variată de explicaţii şi abordări. În acest context, M. Hardt şi A. Negri dezvoltă 
o serie de concepţii opuse noţiunii de bioputere care domina până atunci teoria 
biopolitică, inversând raportul dintre factorii ce exercită puterea politică, prin 
recurgerea la un set de califi cative şi mecanisme bio-psiho-sociale, referindu-
se în principal la asemenea fenomene precum utilizarea vieţii şi corporalităţii 
umane ca arme în cadrul actelor teroriste suicidale etc. [24, p. 249]. Astfel 
încât azi putem cu siguranţă vorbi despre câteva direcţii sau şcoli bine structu-
rate şi delimitate în cadrul acestei concepţii a biopoliticii, separare începută ca 
o instituţionalizare disciplinară a domeniului în cauză concomitent cu lansarea 
teoriei bioetice ca ştiinţă a viitorului aparţinând lui V.R. Potter. În aşa mod se 
remarcă: 1. şcoala americană (L. K. Caldwell, R. D. Masters [25], A. Somit 
[26] şi alţii); 2. şcoala franceză (M. Foucault) 3. şcoala germană de biopolitică 
(H. Flor, W. Tennesmann [27], P. Mayer); 4. şcoala olandeză (V. S.E. Falger 
[28], J. van der Dennen [29]); 5. concepţia biopolitică grecească (A. Vlavia-
nos-Arvanitis [30, p. 52], preşedintele-fondator al Organizaţiei Internaţionale 
de Biopolitică cu sediul la Atena); 6. direcţia rusească în studiile de biopolitică 
(A.V. Oleksin [31], V.S. Stepanov[32]).

Cu toate afi nităţile şi asemănările în dezvoltare care există dintre cele două 
domenii ale cercetărilor, concepţia bioetică, de departe, se impune ca un ele-
ment determinant pentru dezvoltarea biopoliticii. Or, segmentul cel mai vulne-
rabil al concepţiei biopolitice a constituit dintotdeauna aspectul moral insufi ci-
ent de bine elaborat şi fundamentat, precum şi nevoia acestei teorii biopolitice 
de a se auto-determina din punct de vedere etico-conceptual, cu referinţă la 
cele mai importante componente ale sale precum atitudinea faţă de viaţă, faţă 
de raportul omului cu biosfera, valoarea şi importanţa vieţii etc., în contex-
tul dominării periodice a diverselor paradigme etico-morale, din care cauze, 
această teorie a biopoliticii a şi ajuns, în repetate rânduri, să fi e manipulată de 
către cele mai diverse elite sociopolitice şi militare pentru a promova diverse 
concepţii care în timp s-au dovedit totalmente falimentare atât pentru cei ce le 
promovau, cât şi pentru omenire în ansamblu, precum concepţia sociobiologis-
mului, a rasismului, selecţiei artifi ciale a omului prin mijloace medico-geneti-
ce sau a concepţiei eugenice etc. 

În virtutea naturii specifi cului concepţiei biopolitice, care este axat pe scoa-
terea în evidenţă a elementului biologic în contextul fenomenelor, relaţiilor şi 
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proceselor sociopolitice, pe parcursul timpului s-au întreprins, cu un îndoielnic 
succes, numeroase încercări de a poziţiona întreaga teorie într-o albie etico-fi -
losofi că pozitivă, constructivă şi general-utilă pentru comunitatea umană într-o 
perspectivă lungă de timp, în vederea oferirii acesteia unui mecanism teoretic 
şi metodologic viabil şi efi cient în vederea soluţionării problemelor sociopo-
litice. Cu toate că a supravieţuit numeroaselor cataclisme sociale, unui şir de 
revoluţii politice, tehnologice şi ştiinţifi ce, biopolitica şi-a dovedit incapacitatea 
sa parţială de a formula o replică la cea mai gravă ameninţare securitară la adresa 
omenirii – pericolul dispariţiei întregii civilizaţii umane în rezultatul scăpării de 
sub control şi escaladării crizei globale multiaspectuale. În acest context, încă 
de la începutul apariţiei bioeticii ca domeniu ştiinţifi c separat, fundamentat de 
V.R. Potter, biopolitica în principal tinde să evite pe cât e posibil, din cauza 
unui clivaj conceptual şi a limitelor structurale, subiectul pericolului global în 
contextul necesităţii redefi nirii raportului dintre om şi natură, dintre societatea 
umană şi biosferă. Or, domeniul politic și, mai ales, cel securitar, devine unul de 
o importanţă prioritară atât sub aspectul investigaţiei teoretice, dar mai cu seamă 
ca sferă practică a acţiunii concrete, în perspectiva elaborării şi implementării 
strategiei de asigurare a bunăstării și securităţii comunităţii umane în perioada 
depăşirii sustenabile a crizei globale. Din aceste motive, se prefi gurează nevoia 
de a identifi ca un nou domeniu care să înlocuiască segmentar şi punctual con-
cepţia biopolitică, în ariile de tangenţă cu problematica crizei globale, care să 
pornească de la premise bioetice şi fundamente morale bine elaborate şi ancorate 
în priorităţile sociumului contemporan, pentru a impune practicienilor din sfera 
politicului un cadru competitiv şi lucrativ de activitate, în vederea atingerii per-
formanţelor mult aşteptate şi necesare în vederea realizării unei dirijări efi ciente 
a societăţii către o viaţă demnă, calitativă şi pe larg acceptată de către genera-
ţiile de mâine, în perioada de după depăşirea crizei globale. Astfel se defi nește 
funcţia de bază a noului domeniu de studiu – bioetica politică, ce se regăsește în 
contextul sistemului de ştiinţe politice şi sociale, dar nu ca disciplină umanistă 
şi fi losofi că, în virtutea aşteptărilor comunității academice și societății faţă de un 
astfel de domeniu al cunoştinţelor ştiinţifi ce cu caracter practic şi aplicativ care 
predomină actualmente în societatea umană. 

Problemele bioetice referitoare la astfel de aspecte precum moartea, viaţa, 
drepturile vietăţilor şi ale omului ca specie biologică, sunt utilizate cu pre-
cădere în scopuri politice și securitare în cadrul unor fenomene tradiţionale 
sociopolitice precum lupta pentru putere, procesele de promovare a grupurilor 
şi facţiunilor sociopolitice, a ideologiilor şi concepţiilor doctrinare, în cadrul 
mecanismelor caracteristice PR-ului politic. Numai aspectele etice ale proble-
melor vehiculate în cadrul discursurilor, strategiilor şi acţiunii sociopolitice 
sunt în stare să indice asupra surselor de soluţionare a confl ictelor politice, 
a dilemelor şi crizelor sociale, oferind o minimă protecţie socio-instituţională 
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cu implicaţii psiho-morale cetăţenilor simpli contra manipulărilor politice 
abuzive şi în exces, utilizând problemele bioetice și amenințările la adresa 
securității, cu un înalt grad de emotivitate.

Doar edifi carea, adoptarea şi implementarea unei strategii globale de se-
curizare a persoanei umane și a omenirii poate fi  o soluţie de restabilire a 
ordinii şi bunăstării pe mapamond, prin aplicarea mecanismelor de dezvoltare 
durabilă. În acest context, rolul bioeticii devine unul crucial, ea fi ind o resursă 
importantă pentru restabilirea echilibrului mondial, de rând cu alte mecanisme 
similare precum intelectualizarea, scientizarea sau sinergetizarea sociumului 
contemporan. Tandemul strategic dintre bioetică şi securitate în vederea de-
păşirii crizei globale este unul prioritar, căci bioetica se manifestă şi devine 
mai efi cientă, mai practică prin politic, iar politicul devine prin colaborarea cu 
bioetica mai aproape de necesităţile cele mai importante şi mai vitale ale uma-
nităţii. Ca urmare a progresului tehnico-ştiinţifi c, omenirea a obţinut accesul la 
un şir de tehnologii biomedicale capabile să modifi ce din temelii fundamentele 
socio-civilizaţionale, biosociale şi spiritual-morale ale societăţii umane con-
temporane. Omul, prin condiţia sa fi rească de catalizator al valorilor materiale 
şi spirituale, a devenit, în consecinţă, nu doar o măsură a succesului implemen-
tării noilor politici de transformare a sociumului în conformitate cu teoriile 
eugeniste şi biologiste, dar şi un obiect important al eforturilor de revigorare 
morală, promovate prin teoria bioetică.

Stimularea artifi cială a sporirii potenţialului uman, în contextul valoric al 
diverselor sisteme normativ-etice, pe parcursul ultimelor secole nu a reuşit să 
îşi demonstreze pe deplin raţionalitatea şi consistenţa. Ba chiar dimpotrivă, în 
majoritatea cazurilor, politicile şi strategiile ce prevedeau o intervenţie activă 
în procesele biosociale şi demografi ce, fără să ţină cont de trendurile modifi că-
rilor biologice naturale survenite la om în rezultatul contactului său cu mediul 
ambiant, s-au dovedit a fi  greşite în timp, prin rezultatele înregistrate, ceea ce 
a dus la condamnări publice ale unor astfel de concepţii precum rasismul, dar-
winismul social, selecţia eugenică, igiena biologică a rasei sau etniei etc. Pe 
când modifi cările capacităţilor umane survenite în rezultatul proceselor fi reşti 
de adaptare, acumulare biologică şi interiorizare naturală a deprinderilor şi 
capacităţilor, s-au dovedit a fi  foarte utile omului, mai cu seamă în perioadele 
şi momentele critice pe care le-a avut de depăşit. 

Prin urmare, există o nevoie impetuoasă de o combinare armonioasă dintre 
politicile şi strategiile de securitate și cele bioetice, promovate instituţional de 
către structurile de stat şi prin eforturile individuale ale omului, în funcţie de 
capacităţile şi potenţialul său înnăscut sau format pe parcursul vieţii, în per-
spectiva de a spori şansele de succes în implementarea politicilor de securitate 
cu referință la cele mai importante principii bioetice, în vederea depăşirii crizei 
globale ce ameninţă civilizaţia umană. 
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4. BIOETICA ȘI SECURITATEA UMANĂ ÎN CONTEXTUL 4. BIOETICA ȘI SECURITATEA UMANĂ ÎN CONTEXTUL 
PRIORITĂȚILOR SOCIOPOLITICE CONTEMPORANEPRIORITĂȚILOR SOCIOPOLITICE CONTEMPORANE

Noua disciplină bioetică şi politologică – bioetica politică, vine să deschidă 
noi orizonturi conceptuale, metodologice şi aplicative în vederea identifi cării 
şi implementării noilor modele de organizare a sociumului şi politicului, de 
dirijare şi conducere a societăţii în perspectiva de a soluţiona efi cient şi sus-
tenabil dilemele morale de ordin bioetic apărute în perioada crizei globale. În 
contextul unei din ce în ce mai importante interdependenţe şi întrepătrunderi 
dintre bioetică şi securitatea umană la nivelul practicilor de modernizare a 
societăţii în vederea pregătii acesteia pentru depăşirea crizei globale, se prefi -
gurează o comasare şi la nivel metodologico-teoretic dintre concepţia bioetică 
şi a securității umane, generând un domeniu nou de cunoştinţe cu fi nalita-
te aplicativă – bioetica politică. Acţiunea de asigurare a securității inevitabil 
existenţa unui context social, a unei reţele de relaţii şi raporturi interumane, 
inter- şi intrasocietale, este tot mai mult supusă unui proces de bioetizare din 
ce în ce mai intensivă, de rând cu alte aspecte ale politicului şi sociumului. 
Natura şi esenţa fenomenului bioetizării și securizării sferei sociopolitice ca 
manifestare logică şi legică în sfera politicului, similar cu bioetizarea întregii 
vieţi sociale, vor constitui, la fel, subiectul prioritar al analizelor din capitolul 
de faţă. Expresii ale bioetizării sferei securității pot fi  extrem de diverse. In-
vestigaţia din acest capitol are drept scop elucidarea cauzelor şi consecinţelor 
bioetizării procesului securizării, prin prisma transformărilor şi diversităţii de 
modalităţi de manifestare a acestui tip de comportament relaţional cu scopul 
asigurării securității în context sociopolitic larg. Biosecuritatea, înţeleasă ca 
un domeniu practic de protecţie şi apărare a societăţii umane contra abuzurilor 
şi exceselor de ordin bio-medico-tehnologic, se defi neşte în plan teoretic ca 
noţiune fundamentală a concepţiei bioeticii politice ce vine să confere stabili-
tate şi vigoare construcţiilor teoretice şi aplicărilor practice din cadrul acestei 
discipline. Aceste aspecte vor fi  analizate în capitolul dat. 

4.1. Importanța bioeticii politice pentru asigurarea securității
iinței umane

În vederea realizării obiectivului de depăşire a crizei mondiale şi de asigu-
rare a supravieţuirii omenirii în condiţiile date, sunt antrenate importante forţe 
atât intelectuale, de elaborare teoretică a planului şi programului de ieşire din 
criza globală, cât şi forţe cu caracter aplicativ de implementare a strategiilor 
date. Din acest punct de vedere, se remarcă domeniul bioeticii ca „o punte 
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către viitor”, fondat acum 45 de ani de către biologul american Van Rensse-
laer Potter, în calitate de set special de cunoştinţe ştiinţifi ce şi practici pentru 
realizarea depăşirii crizei mondiale prin revizuirea fundamentelor morale ale 
relaţiilor societăţii umane cu natura înconjurătoare [1, p. 72]. Alături de calea 
şi metoda bioetică de realizare a depăşirii sustenabile a crizei globale de către 
umanitate se mai aminteşte de potenţialul pozitiv şi creativ al procesului de 
scientizare a practicilor publice de guvernare, de gestionare a afacerilor etc., 
precum şi de astfel de căi de combatere a crizei mondiale precum intelectu-
alizarea societăţii – creşterea ponderii şi rolului social al intelectualităţii, sau 
securizarea proceselor sociale prin sporirea gradului de protecţie a colectivi-
tăţilor umane şi omului în contextul dezvoltării tehnologiilor şi cunoştinţelor 
potenţial periculoase. 

În condiţiile aprofundării aspectelor sistemice ale crizei globale cu referin-
ţă la sistemul de gestionare şi conducere socială, a devenit necesară fundamen-
tarea unei noi branşe a ştiinţei şi practicii bioetice în vederea oferirii unei mai 
bune oportunităţi pentru omenire de a depăşi criza mondială. Acest domeniu –
bioetica politică, reprezintă o nouă dimensiune inovaţională a bioeticii şi o mo-
dalitate efi cientă de edifi care şi implementare a teoriei şi practicii supravieţuirii 
omului. Există un şir de abordări şi direcţii de investigare în cercetarea bioetică 
precum bioetica globală, bioetica clinică, etica cercetării biomedicale, bioetica 
socială etc. Spre deosebire de aceste branşe ale domeniului bioetic, interesate 
de cercetarea unor subiecte speciale, bioetica politică se axează cu precădere 
pe abordarea cea mai generală a diferitelor aspecte, implicaţii sau consecinţe 
politice a relaţiilor dintre societatea umană şi natură, implicând fi inţe vii, viaţă 
în genere, precum şi spaţiul biosferei unde acest fenomen al vieţii, irepetabil 
în univers, poate fi  posibil. Un schimb permanent de informaţii, metodologie 
şi  know-how dintre bioetica politică şi alte ramuri ale bioeticii devine de o 
importanţă crucială în perspectiva fortifi cării şi consolidării impactului social 
al bioeticii [2, p. 105].  

Cu toate acestea, se atestă unele relaţii favorizate şi mai apropiate dintre 
anumite ramuri ale bioeticii, ce se cristalizează cu timpul în anumite grupuri 
de ştiinţe bioetice în funcţie de preocupările, interesele şi specifi cul obiectu-
lui de cercetare. În contextul relaţiilor dintre diverse branşe ale domeniului 
bioeticii se impun trei valori-criterii în funcţie de care ramurile bioeticii pot 
fi  poziţionate în spectrul domeniului bioeticii: 1. supravieţuirea omului ca va-
loare bioetică, 2. moralitatea ca şi criteriu bioetic de bază şi 3. viaţa ca valoare 
fundamentală pentru teoria şi practica bioetică (Anexa 1). În funcţie de echi-
librarea şi/sau predominarea unora dintre aceste trei valori-criterii în cadrul 
fi ecărei branşe ale bioeticii se impune o delimitare a locului fi ecăruia dintre 
domeniile bioeticii în context schematic şi consolidarea unor relaţii şi contacte 
prioritare dintre anumite ramuri ale bioeticii în detrimentul aproprierii cu altele. 
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Astfel, spre exemplu, bioetica clinică tinde mai mult către apărarea şi pro-
movarea vieţii ca valoare defi nitorie, distanţându-se de criteriul supravieţuirii 
omului sau de cel al moralităţii, devenind foarte apropiată de ştiinţele medi-
cale [3, p. 20]. Domeniul eticii în cercetarea biomedicală ca branşă a bioeticii 
se axează cu precădere pe setul de norme morale, prescripţii regulamentare 
şi standarde legale în contextul apărării drepturilor şi intereselor subiecţilor 
umani în cadrul cercetărilor biomedicale, neglijând într-o anume măsură as-
pectele biologice ale vieţii ca fi ind un aspect prea tehnic, sau supravieţuirea 
omului ca fi ind un criteriu prea abstract, tinzând către o apropiere de ştiinţele 
juridice mai mult. În acest context, bioetica politică se axează pe supravieţui-
rea omenirii ca obiectiv fi nal al eforturilor sale, distanţându-se întru-câtva de 
criteriul moralităţii şi de cel al vieţii, ca fi ind mai puţin aplicative în contextul 
promovării strategiilor de gestionare a sociumului. Spre deosebire de cele trei 
exemple descrise anterior ca fi ind poziţionate la extreme, care sunt axate pe 
una dintre cele trei valori-criterii ale domeniului bioeticii, se remarcă sfera bi-
oeticii globale, fondată potrivit principiilor lui V.R. Potter, ca fi ind una dintre 
ramurile bioeticii care echilibrează armonios toate cele trei valori bioetice: su-
pravieţuirea omului pe Terra, viaţa şi moralitatea, poziţionându-se echidistant 
faţă de acestea. Printre multitudinea de ramuri şi direcţii de cercetare din sfera 
bioeticii se pot remarca şi alte domenii ca fi ind apropiate de unele dintre aceste 
valori-criterii, gravitând în jurul acestora. Schema dată de tipologizare a ramu-
rilor bioeticii contribuie astfel la formarea unor categorii de domenii bioetice, 
în vederea aprofundării specializării acestor discipline şi delimitării mai stricte 
a obiectului lor de cercetare. 

Structura crizei mondiale poliaspectuale contemporane ca preocupare prio-
ritară şi obiect principal al acţiunilor de combatere din cadrul bioeticii politice 
ca extensiune funcţională a domeniului eticii biologice globale în spaţiul bi-
oetizării acţiunii politice, se axează cu precădere pe individul uman şi pe for-
maţiunile şi grupurile sociale constituite din persoane individualizate, fi indu-le 
evidenţiate necesităţile şi particularităţile în raport cu alte elemente diverse. 
Acestea din urmă provin din mediul fi resc de viaţă specifi c omului, ca subiecte 
ale relaţiilor şi raporturilor morale, printre care componenta biomedicală tinde 
să devina una dominantă în virtutea priorităţilor, tendinţelor şi trendurilor de 
dezvoltare a preocupărilor şi de reorientare a interesului omenirii în perioada 
conştientizării, mobilizării şi depăşirii crizei globale. Astfel se vor evidenţia 
trei grupuri principale de probleme globale ca elemente componente ale crizei 
mondiale: 1. probleme globale antropo-sociale, 2. probleme socio-naturale şi 
3. probleme globale inter-societale. 

Categoria problemelor antropo-sociale de departe tinde să domine în cadrul 
structurii crizei globale multiaspectuale faţă de celelalte tipuri de probleme 
globale, care se dovedesc a fi  cel mai des generate şi amplifi cate de factorul 
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uman. Dacă grupul de probleme socio-naturale include astfel de aspecte regre-
tabile şi nocive pentru existenţa viitoare a omenirii ce apar în rezultatul con-
tactului dintre societatea umană şi natură, precum degradarea ecologică a stării 
mediului ambiant, irosirea iraţională a resurselor naturale etc., atunci segmen-
tul de probleme globale antropo-sociale ce se manifestă în corelaţia etico-
dezvoltaţională dintre individul uman şi societatea din care face parte, inclu-
zând aspecte demografi ce referitoare la scăparea de sub controlul sociopolitic 
a proceselor de creştere a numărului populaţiei sau procesele migraţioniste ce 
tind să submineze bunăstarea şi echilibrul general în domeniul social şi cel 
politico-economic pe Terra, ori degradarea sistemelor de ocrotire a sănătăţii şi 
de educaţie, se evidenţiază ca fi ind unicul factor cardinal de sprijin al balanţei 
stabilităţii în cadrul raportului dintre civilizaţia umană şi natură, în contextul 
inevitabilităţii identifi cării şi urmării căii coevoluţioniste în dezvoltarea celor 
două laturi ale existenţei vieţii terestre – societatea şi biosfera. Degenerarea 
situaţiei şi ruperea echilibrului unei evoluţii moderate în contextul degradării 
şi înrăutăţirii stării demografi ce inevitabil va produce o amplifi care a tuturor 
problemelor socio-naturale şi agravarea inerentă de exemplu, a stării mediului 
ambiant şi rezervei de resurse naturale a Planetei. Aceeaşi legătură cauzală de 
dependenţă se va atesta în cazul corelaţiei dintre categoria de probleme globa-
le antropo-sociale şi cele inter-sociale, referitoare la numeroasele confl icte şi 
animozităţi dintre culturi, religii, dintre state ca actori cu pondere semnifi ca-
tivă pe arena internaţională, între diverse interese naţionale etc., care cel mai 
des se transformă în confruntări violente şi chiar cu un important potenţial 
letal pentru întreaga omenire, în contextul dezvoltării vertiginoase pe parcur-
sul ultimului secol a unor astfel de tehnologii militare precum cele biologice, 
atomice, nucleare, climaterice etc. Ieşirea de sub controlul guvernamental al 
fenomenelor antropo-sociale precum degradarea nivelului culturii generale în 
societate, amplifi carea analfabetismului, discordanţa funcţională dintre oferta 
sistemului educaţional şi necesităţile reale ale omului contemporan, falimentul 
sistemului medical şi de asistenţă socială în contextul ritmurilor galopante ale 
migraţiei internaţionale şi ratei natalităţii în cele mai sărace regiuni de pe glob, 
vor genera inevitabil confl icte violente inter-sociale ce vor avea ca rezultat 
masacrarea sau decesul din cauze socio-medicale a unui număr semnifi cativ 
de persoane din rândurile populaţiei planetei. Astfel că grupul de probleme 
antropo-sociale, printre care se înscriu şi aspectele migraţioniste, potrivit pro-
fesorilor V. Moraru și V. Moșneaga, se dovedeşte a fi  o importantă piesă com-
ponentă în structura crizei globale multidimensionale, de buna gestionare a 
căreia va depinde găsirea şi aplicarea soluţiilor optimale în vederea depăşirii 
crizei  contemporane [4, p. 215].

Creşterea rolului bioeticii politice ca un domeniu aplicativ nou al vieţii 
sociale este determinat în mare parte de obiectul său specifi c de interes, ca 
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preocupare practică şi studiu teoretic, referindu-se nemijlocit la activitatea de 
gestionare a sociumului în contextul sporirii importanţei sociale a problema-
ticii bioetice, la acţiunea de presiune politică ale factorilor de decizii asupra 
instituţiilor bioetice şi viceversa, precum şi asupra conştiinţei bioetice la nivel 
social şi individual. De asemenea, bioetica politică este interesată de cerce-
tarea impactului comunităţilor profesionale şi ştiinţifi ce asupra procesului de 
elaborare şi implementare a deciziei sociopolitice cu implicaţii în sfera bio-
etică. În calitate de disciplină teoretică, bioetica politică este fondată pe cele 
mai ample teorii, concepte, principii şi categorii referitoare la viaţa politică în 
condiţiile crizei globale multidimensionale şi necesităţii iminente de revizuire 
a normelor şi principiilor morale, care pledează pentru apărarea şi promovarea 
drepturilor fi inţei umane, pentru păstrarea bunăstării mediului ambiant. Feno-
menele şi instituţiile politice precum conceptul de putere politică, partidele 
politice, grupurile de presiune şi de interese, instituţiile autorităţilor publice în 
context bioetic, toate reprezintă obiectul de studiu al bioeticii politice în ve-
derea contribuţiei sale la edifi carea unei colaborări coevolutive şi armonioase 
dintre societate şi biosferă. 

Se remarcă în principal două categorii de cauze şi premise obiective care 
stau la baza fundamentării acestei noi discipline a bioeticii politice: 1. Adapta-
rea teoriei şi practicii bioetice la priorităţile şi condiţiile sociopolitice existente 
şi 2. Bioetizarea politicului prin sporirea importanţei cunoştinţelor, principiilor 
şi valorilor bioetice în contextul activităţilor sociopolitice, prin implementarea 
acestora în viaţa politică naţională şi internaţională (Anexa 2).

Adaptarea teoriei bioeticii şi principiilor sale de comportament, bună func-
ţionare şi activitate la cele mai de perspectivă trenduri ale vieţii social-politice, 
în special la cele care vin să valorizeze şi să aprecieze în mod deosebit rolul 
caracteristicilor şi condiţiilor biologice (genotipice şi fenotipice) ale indivizi-
lor umani de a-şi atinge scopuri politice şi a obţine avantaje socioeconomice 
în conexiune directă cu puterea politică, de asemenea constituie nişte piloni de 
importanţă fundamentală ale bioeticii politice ca domeniu specifi c de cercetare. 

Bioetizarea vieţii politice la nivel naţional sau internaţional este determi-
nată ca fi ind o sursă fundamentală a necesităţii de edifi care a bioeticii politice, 
ca domeniu specifi c de cercetare a diverselor procese sociale, printre care şi 
bioetizarea actorilor politici individuali, de grup sau corporativi, a factorilor 
umani din cadrul sistemului politic ca o consecinţă a bioetizării întregii soci-
etăţi. Biomoralizarea vieţii politice se referă la subordonarea voinţei politice, 
strategiilor şi politicilor sociale, la imperativele globale bioetice de importanţă 
maximală pentru viitorul omenirii. De asemenea, procesul de bioetizare este 
determinat de implementarea modelelor bioetice ce propagă şi promovează 
supravieţuirea omului ca valoare şi imperativ suprem pentru civilizaţia con-
temporană, inclusiv prin procesele decizionale şi relaţionale dintre societate, 
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pe de o parte, şi natură, biosferă, pe de alta, prin substituirea şi modernizarea 
abordărilor, valorilor şi atitudinilor vechi non-coevolutive şi inechitabile cu 
altele mai adecvate necesităţilor de depăşire a crizei globale prin iniţierea unor 
relaţii armonioase şi reciproc avantajoase dintre om şi mediu [5, p. 261].   

În condiţiile unei necesităţi stringente a societăţii contemporane de a solu-
ţiona criza globală  multiaspectuală, se produce în mod sistemic o evaluare, 
prioritizare şi ierarhizare atât a cauzelor, cât şi a gravităţii impactului global 
al elementelor sale componente, printre care setul de probleme demografi ce se 
evidenţiază, în cazul soluţionării lor pozitive, prin capacitatea de a infl uenţa 
direct în sensul diminuării intensităţii celorlalte probleme globale. De rând 
cu creşterea numărului populaţiei la scară planetară, problematica strămutării 
migraţionale a unor importante secţiuni şi straturi populaţionale se dovedeşte 
a fi  un aspect-cheie în defi nirea caracteristicilor, delimitarea ariei specifi ce şi 
identifi carea căilor de atenuare a impactului global ale altor probleme globale 
stringente, precum cele ce ţin de păstrarea mediului ambiant, de utilizarea ra-
ţională a resurselor naturale sau care sunt în corelare directă cu dezvoltarea şi 
aplicarea tehnologiilor militare nucleare, probleme care prin nesoluţionarea lor 
promptă deja la etapa actuală a evoluţiei lor, ameninţă direct întreaga omenire 
cu degradarea dramatica a nivelului de trai şi, mai apoi, cu perturbarea vieţii 
pe Terra în cel mai radical mod.  

Migraţia, cu diversele sale tipuri şi forme, devine o ameninţare globală pen-
tru omenire în contextul creşterii nivelului haosului şi dezorganizării sistemu-
lui social atât la nivel naţional, regional, dar şi internaţional [6, p. 238]. Dimi-
nuarea capacităţii de control sau chiar lipsa temporară şi periodică a acesteia, 
din partea guvernelor statelor lumii sau instituţiilor mondiale de monitorizare a 
proceselor demografi ce este unul dintre cele mai grave efecte ale creşterii/scă-
derii bruşte a nivelului migraţiei şi repartizării neuniforme şi disproporţionate 
în consecinţă, a populaţiei pe suprafaţa Terrei. În contextul intensifi cării mi-
graţiei şi a imposibilităţii acesteia de a fi  controlată managerial şi pronosticată 
ştiinţifi c, potrivit prof. V. Moraru și acad. Gh. Rusnac, se reduce semnifi cativ 
potenţialul de organizare a instituţiilor statului, a sistemului internaţional de 
guvernare şi dirijare a societăţii umane în ansamblul ei, precum şi abilitatea şi 
capacitatea puterii şi a autorităţilor de a reacţiona prompt şi efi cient la apariţia 
problemelor sociale, economice sau politice, precum şi la agravarea treptată 
a întregului spectru al acestora, dintre care astfel de domenii precum: accesul 
cetăţeanului la educaţie, alfabetizare, la obţinerea unui nivel minim de cultură 
generală, la asistenţă socială şi medicală; producţia, comercializarea de ali-
mente şi mărfuri de primă necesitate, precum şi accesul liber şi egal al oameni-
lor la acestea; participarea democratică a cetăţenilor la scrutinele electorale şi 
implicarea lor în diverse procese sociopolitice locale; integrarea migranţilor în 
comunităţile de destinaţie etc., vor fi  supuse cel mai mult proceselor de desta-
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bilizare şi degradare, făcând extrem de difi cilă sarcina autorităţilor de a asigura 
buna lor funcţionare în continuare [7, p. 40].

În acelaşi timp, în mod fi resc, problematica migraţiei populaţiei, ca feno-
men demografi c, devine un subiect al cercetării teoretice pluridimensionale 
şi multidisciplinare, investigat cu un interes din ce în ce mai mare în vederea 
identifi cării şi implementării unor soluţii practice efi ciente de exercitare a func-
ţiei conducerii societăţii contemporane de coordonare şi direcţionare, precum 
şi de restabilire a controlului acesteia asupra proceselor migraţioniste, care în 
condiţiile unei amplifi cări a acestor fenomene, intensifi că şi sporesc potenţia-
lul lor de destabilizare atât microsocială a comunităţilor locale şi grupurilor de 
persoane, cât şi macrosocială a sistemului civilizaţiei umane contemporane în 
ansamblu [8, p. 95].  

De exemplu, în acelaşi context, cercetătorii V. Moraru şi V. Moşneaga, 
studiind diversele aspecte şi implicaţii ale proceselor migraţionale, utilizând 
inclusiv astfel de metode precum comparaţia datelor statistice, au ajuns la 
concluzia că „migraţia se constituie astăzi, se pare, într-una din cele mai os-
tentative provocări cu care se confruntă societatea contemporană, iar ponde-
rea acestui fenomen în viaţa de fi ecare zi şi pentru o perspectivă previzibilă 
generează, pe de o parte, o legitimă îngrijorare, pe de altă parte, determină 
necesitatea supunerii acestui fenomen unei examinări atente. Datele statistice 
denotă faptul că migraţia reprezintă un fenomen de dimensiune mondială, cu 
evidente implicaţii politice, sociale şi economice.” [9, p. 113]. Astfel, cercetă-
torii sus-numiţi confi rmă caracterul global al problemei migraţiei în condiţiile 
contemporane, precum şi impactul important nu doar în sfera socială, dar şi în 
domeniul adoptării şi implementării deciziilor economico-politice. Dar, toto-
dată, în contextul corelaţiei strânse cu alte probleme globale, inclusiv cele din 
categoria problemelor demografi ce, fenomenul intensifi cării proceselor migra-
ţionale se prezintă unul foarte original, pe motiv că poate fi  atât o cauză impor-
tantă generatoare a unui şir de aspecte şi efecte critice ce pot provoca crize în 
diverse domenii ale vieţii sociale, cât şi un rezultat al escaladării şi degenerării 
problemelor globale care prin efecte violente şi distrugătoare, însoţite de pani-
că, provoacă populaţia la schimbarea locului de trai, migrarea către alte locuri, 
retragerea din faţa pericolelor iminente, din teamă pentru integritatea şi bunăs-
tarea proprie, cât şi din necesitatea asigurării securităţii personale şi de grup.  

Din perspectiva unei cercetări mai calitative şi efi ciente a problematicii mi-
graţiei, în vederea atingerii scopurilor menţionate, se remarcă ca fi ind crucială 
diversifi carea şi consolidarea aparatului metodologic aplicat în cadrul investi-
gaţiilor. În acest context devine importantă lărgirea şi îmbogăţirea metodologi-
ei de cercetare mai ales din contul şi pe seama unor domenii de cercetare noi, 
interdisciplinare şi cu specifi c post-neclasic precum cel al bioeticii. Metodele 
bioetice de investigaţie ştiinţifi că, în viziunea cercetătorului T.N. Țîrdea, posedă 
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un potenţial semnifi cativ de activizare şi coagulare a potenţialului şi efi cienţei 
metodelor tradiţionale din cadrul ştiinţelor sociale, în cazul combinării armo-
nioase şi inter-completării acestor abordări metodologice principal orientate 
către modele funcţionale diferite de elaborare a strategiei metodologice în 
cercetare [10, p. 35]. 

Spre deosebire de tendinţa dominantă din cadrul metodologiei bioetice ba-
zată pe principilism, constând din aplicarea, coordonarea şi ralierea imperati-
velor, valorilor, principilor şi normelor bioetice în cadrul cercetării ştiinţifi ce 
în raport cu obiectul investigat, metodologia specifi că bioeticii politice capătă 
caracteristici pozitiviste de investigare măsurabilă, verifi cabilă şi orientată că-
tre un rezultat imediat. Din această perspectivă a dominantei metodologice, se 
confi rmă odată în plus că direcţiile şi trendurile de dezvoltare pe care le adoptă 
disciplina bioeticii ca ştiinţă şi practică ce se situează la interferenţa dintre re-
fl ecţia fi lozofi co-morală şi domeniul biologiei, sunt fundamental diferite de cele 
pe care le înregistrează  bioetica politică, ce manifestă semne şi afi nităţi pentru 
încadrarea acestei sfere de cercetare în categoria disciplinelor sociopolitice, cu 
tendinţa clară de a se detaşa nu doar obiectual, dar şi metodologic de domeniul 
bioeticii, apropiindu-se organic şi funcţional tot mai mult de ştiinţele politice. 

În vederea fortifi cării aparatului metodologic aplicat în cadrul studiului 
migraţiei, noua disciplină a bioeticii politice, orientată din punctul de vedere 
al obiectului său specifi c de cercetare către investigaţia rolului şi impactului 
elementului moral în cadrul corelaţiei dintre politic şi condiţia biologică şi 
medicală, dintre viaţa sociopolitică şi ritmurile, etapele de evoluţie a biosferei, 
este capabilă să furnizeze un set de procedee şi tehnici metodologice oportune 
şi necesare pentru o cercetare, expertizare şi o analiză etico-morală mai amă-
nunţită, mai exactă şi mai utilă din punctul de vedere al aplicabilităţii practice 
a recomandărilor făcute, a fenomenelor migraţioniste în contextul proceselor 
sociopolitice, infl uenţate în mod cardinal de imperativele biosociale contem-
porane, precum stringenţa soluţionării problemei supravieţuirii sustenabile a 
omenirii în condiţiile crizei mondiale, a depăşirii problemelor globale etc. 

Diversele etape, stadii şi forme ale proceselor migraţionale, cauzele şi con-
secinţele, impactul acestora asupra altor laturi ale vieţii umane atât la nivel 
individual, cât şi la nivel social, necesită o abordare şi atenţie deosebită şi, 
oarecum specifi că, în contextul aplicării metodologiei bioeticii politice în pro-
cesul de cercetare a fenomenului migraţiei. Aportul teoretic şi practic al bio-
eticii politice la îmbunătăţirea gestionării proceselor migraţioniste, alături de 
alte ramuri ale ştiinţei şi fi losofi ei, constă în primul rând în suportul acordat, 
opiniei publice, societăţii civile şi comunităţii umane în întregimea ei, de către 
cercetătorii din acest domeniu nou şi specifi c al ştiinţei contemporane, dar şi 
reprezentând întreaga comunitate academică, la conştientizarea, sporirea aten-
ţiei şi alertarea cu privire atât la schimbările structurale ale migraţiei moderne, 
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cât şi referitor la impactul şi importanţa sa crescândă în contextul altor procese 
sociale contemporane. În acest sens, profesorii V. Moraru şi V. Moşneaga, im-
portanţi cercetători ai fenomenelor migraţioniste, remarcă că „fenomenul glo-
bal al migraţiei apare marcat de noi trăsături semnifi cative, şi, într-o mare mă-
sură, conştientizate, ceea ce oferă anumite premise pentru gestionarea adecvată 
a proceselor migraţionale.” [9, p. 115]. Or, conştientizarea esenţei fenomenului 
migraţional şi părţilor sale componente, precum şi a celor mai grave probleme 
generate de procesele migraţiei, devine o primă, dar fundamentală etapă în vede-
rea iniţierii promovării tendinţelor de moralizare şi umanizare ale fenomenului 
dat şi prin aceasta, în perspectiva realizării şi atingerii obiectivelor de efi cienti-
zare şi sustenabilizare a gestionării multiplelor aspecte ale migraţiei prin soluţi-
onarea impedimentelor, clivajelor şi barierelor sociale pe care le ridică.  

Fenomenul migraţiei în condiţiile unei presiuni tot mai importante a proce-
sului contemporan de globalizare capătă noi trăsături în concordanţă cu speci-
fi cul schimbărilor ce se produc la nivelul cel mai general de percepţie a esenţei 
fenomenului social. Procesele migraţioniste ce au căpătat o cu totul altă sem-
nifi caţie odată cu declanşarea revoluţiei tehnico-ştiinţifi ce şi cu amplifi carea 
progresului tehnologic comportă un set de particularităţi fundamentale, care 
cercetate în parte, pot contribui decisiv la dezvoltarea inclusiv metodologică 
a cunoştinţelor ştiinţifi ce cu privire la migraţie în contextul gestionării proble-
melor globale ce tind să ameninţe omenirea cu dispariţia ei. Astfel, profesorii 
V. Moraru şi V. Moşneaga identifi că un şir de particularităţi specifi ce proce-
selor migraţioniste contemporane, realizând şi o ierarhizare a acestor trăsături 
ale fenomenului migraţiei în vederea delimitării cadrului tematic:

”- factorul globalizării, care anulează distanţele, facilitând mobilitatea po-
pulaţiei din orice loc în orice parte a lumii;

- regionalizarea migraţiei: direcţionarea prevalentă a mobilităţii originarilor 
din America Latină spre SUA, celor din Estul Europei şi din Nordul Africii spre 
ţările Uniunii Europene, fl uxurile migraţionale intense în interiorul Asiei etc.

- accelerarea cantitativă: la scara mondială au fost înregistrate 75 de mili-
oane de migranţi în anul 1965, 120 de milioane – în anul 1990; 175 de mili-
oane – în anul 2000; mai mult de 200 de milioane în primul deceniu al sec. al 
XXI-lea;

- aprofundarea implicaţiilor politice, economice şi sociale în cadrul proce-
selor migraţionale;

- internaţionalizarea continuă a activităţii economice şi fi nanciare;
- migraţia, determinată de căutarea unui loc de muncă, drept o tendinţă în 

continuă fortifi care: între imigrare şi sfera muncii se constată o reală simbioză;
- sporirea componentei feminine a migraţiei;
- manifestarea pronunţată a imigraţiei ilegale;
- afi rmarea elementelor migraţiei circulatorii;
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- multitudinea cauzelor migraţiei, accentuarea exodului forţat al populaţiei 
din caza sărăciei, războaielor, confl ictelor etnice ş.a.

- diversifi carea motivaţiei pentru migrare ş.a.” [9, p. 115]
Contribuţia bioeticii politice poate fi  diferită în contextul cercetării diverse-

lor elemente ale fenomenului migraţiei, în funcţie de scopul specifi c al cerce-
tării, precum şi în dependenţă de relevanţa domeniului bioeticii politice pentru 
cercetarea particularităţii şi specifi cului componentei migraţionale. Astfel că, 
în condiţiile unei transformări profunde atât a esenţei, cât şi a formei procese-
lor migraţionale, se atestă o reducere a actualităţii modelului binar al migra-
ţiei, incluzând forma permanentă şi temporară. Acest model tot mai des este 
înlocuit de un alt model al migraţiei circulatorii, mult mai apropiat de esenţa 
globalizării, referindu-se la caracterul interactiv şi circular al fl uxurilor migra-
ţionale, care încetează să mai fi e strict legate de polii clar identifi caţi ai originii 
şi destinaţiei fi nale ale acestor fl uxuri, intervenind în mod defi nitoriu o multi-
tudine de direcţii spre care tinde migrantul, fi ind motivat în mod fl uctuant de 
diverşi factori şi cauze care se substituie reciproc, determinând o transformare 
mult mai radicală şi mai rapidă a mentalităţii şi valorilor subiectului uman al 
proceselor migraţioniste. Bioetica politică astfel reuşeşte să se interpună în ca-
drul cercetării elementelor migraţiei circulante prin abordarea sa moralizatoare 
referitoare la cauzele, procesul în sine şi efectele pe termen scurt şi lung de 
timp ale migraţiei, în contextul persistării şi intensifi cării amplorii dilemelor 
etice determinate de diverse condiţii biomedicale, transpuse în spaţiul socio-
politic, referitoare, în multe cazuri, la procesul de adoptare şi implementare a 
deciziilor colective.  

În consecinţă, se constată ca fenomenul migraţiei a devenit în perioada 
industrializării sociumului unul mult mai complex şi organic interconectat cu 
diverse aspecte economice, politice şi socio-civilizaţionale comparativ cu peri-
oadele istorice anterioare. În continuare, în perioada post-industrială, evoluţia 
şi amplifi carea fenomenelor migraţionale se presupune că vor fi  corelate şi direct 
proporţionale nu doar cu dezvoltarea şi adaptarea internă în cadrul domeniilor 
economic, politic sau social în concordanţă cu tendinţele globaliste de unifor-
mizare de exemplu, ci, mai ales, cu intensifi carea ritmurilor macro-sistemice 
de transformare radicală a societăţii umane, care nu poate evita astfel de pro-
cese de o vitală importanţă în depăşirea crizei globale, precum bioetizarea şi 
bio-moralizarea nu doar a diverselor subsisteme societale, dar şi a civilizaţiei 
umane în cel mai larg sens al său, în vederea realizării unui salt calitativ în 
dezvoltarea mentalităţii sale, a sistemului său de valori, a mecanismelor sale 
etico-morale de depăşire a celor mai critice dileme existenţiale, precum cele 
declanşate de criza globală contemporană.

Bioetizarea sferei politicului ca fenomen specifi c domeniului de cercetare 
al bioeticii politice, în contextul aplicării şi extinderii aparatului teoretic speci-
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fi ce acesteia, în studii şi investigaţii cantitative şi calitative referitoare la feno-
menele migraţioniste, capătă tot mai mult valenţe şi semnifi caţii  metodologi-
ce. Bioetizarea sociopolitică drept metodă de cercetare în contextul interesului 
academic pentru elucidarea diverselor aspecte ale migraţiei, tinde să contribuie 
la o cercetare mai aprofundată a tuturor particularităţilor specifi ce proceselor 
migraţioniste contemporane amintite mai sus, prin promovarea şi evidenţierea 
importanţei factorului moral în corelare cu condiţia biomedicală în contextul 
proceselor sociopolitice contemporane. Bioetizarea fenomenelor şi proceselor 
sociopolitice vine să ordoneze şi să ierarhizeze metodologic tot complexul de 
elemente şi trăsături ale proceselor migraţionale de exemplu, într-un nou sis-
tem de valori şi priorităţi în conformitate cu criteriile şi imperativele bioeticii 
globale de realizare a obiectivului supravieţuirii sustenabile a omului contem-
poran din perioada crizei globale, de transferare a acestuia într-un context am-
biental, cultural şi tehnologic optimal viitor, constituit prin forţa conjuncturi-
lor, dar şi printr-o coordonare sinergetică a acţiunii şi voinţei întregii omeniri, 
în contextul anulării şi soluţionării premiselor şi condiţiilor care au stat la baza 
apariţiei, amplifi cării şi escaladării crizei globale, printr-o regenerare spirituală 
şi renaştere morală a omului viitorului în armonie cu natura înconjurătoare, cu 
mediul ambiant şi biosfera. Astfel că fenomenele şi procesele migraţioniste, ca 
nişte componente foarte importante ale problematicii crizei globale, necesare de 
depăşit şi soluţionat prin găsirea răspunsului optim la dilemele civilizaţionale ale 
contemporaneităţii, sunt strâns legate de obiectivul bioetic al salvgardării atât a 
fi ecărei fi inţe umane în parte, cât şi a omenirii în ansamblu. 

Totuşi obiectivul suprem de supravieţuire calitativă a omenirii în totalitatea 
ei, fără a neglija aspectele diversităţii culturale, etnice, religioase etc. împreu-
na cu supravieţuirea întregii biosfere, în toată biodiversitatea ei, rămâne a fi  un 
obiectiv maxim de realizat, dincolo de orice fel de apartenenţe, atât pentru co-
munitatea civilă (oameni de știință, opinie publică, businessmani etc. care au 
tendinţa să intervină în spaţiul public pentru a-şi promova părerile personale şi 
de a-şi urmări interesele private) cât şi pentru societatea politică (politicieni şi 
funcţionari ce au datoria să urmărească interesul public).

Încă din perioada antică primele încercări de stabilire a regulilor de bază şi 
principiilor discursului şi gândirii politice erau strâns legate de problematica 
moralităţi, a normelor etice, a noţiunilor de Bine şi Rău. Dacă în antichitate 
acest cuplu tematic dintre politică şi morală avea un caracter asistemic, con-
junctural şi non-integru, necesitând o permanentă referire la alte aspecte ale 
vieţii sociale, atunci în perioadele următoare de dezvoltare a gândirii morale 
şi politice se profi lează un domeniu distinct şi interdependent al politicului în 
raport cu morala, care devine treptat un cenz al calităţii actului politic şi de gu-
vernare şi un criteriu al sustenabilităţii teoriilor politologice. Cu toate acestea, 
doar în ultima perioadă în care omenirea se confruntă cu o reală ameninţare 
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cu dispariţia, în contextul amplifi cării crizei mondiale, morala în raport cu 
politica obține şi noi aspecte metodologice, precum şi funcţii de verifi care a 
veridicităţii, aplicabilităţii şi utilităţii teoriilor politice.

Criza mondială, având un caracter complex şi multi-aspectual, a impus în 
discursul politologic contemporan diverse modalităţi noi şi originale de evalu-
are şi autoevaluare a importanţei şi amplorii teoriilor politice în vederea edi-
fi cării unui noi sistem sociopolitic de natură noosferică, în care morala, ca 
practică, dar şi teoria moralei devin elemente, căi şi modalităţi inevitabile în 
edifi carea unei strategii viabile de supravieţuire a omenirii şi de reaşezare a 
vieţii sociopolitice în perioadă de după depăşirea crizei în contextul necesităţii 
unei recuperări valorice, precum şi socio-psiho-emoţionale rapide şi atingerii 
unui nivel acceptabil al calităţii vieţii în noile condiţii ale ordinii nu doar mon-
diale, dar şi universale. 

În condiţiile reevaluării şi resetării raporturilor societăţii umane cu natura 
şi spaţiul său de viaţă, cu biosfera şi mediul ambiant, în vederea stabilirii unui 
model coevolutiv dintre om şi biosferă, în sens sociopolitic, morala deschide 
noi oportunităţi de adaptare, soluţionare şi aplanare a divergenţelor şi discre-
panţelor în cadrul societăţii umane, în cadrul comunităţii internaţionale, cu 
privire la viitoarele modalităţi de gestionare şi abordare a crizei mondiale în 
perspectiva obţinerii unui model corect şi armonios de raportare a comunităţii 
umane la natură.

Corelaţia dintre vietate, morală şi politic în contextul expansiunii vertigi-
noase în spaţiul luptei politice a biotehnologiilor de ultimă oră creează sufi -
ciente premise pentru reconsiderarea într-o perspectivă previzibilă în timp a 
caracteristicilor de bază ale celor mai fundamentale principii ale  organizării 
societăţii umane. Interdependenţa şi interconexiunea dintre aceste trei elemen-
te determinatorii pentru sistemele sociopolitice contemporane impun noi va-
lori şi noi abordări ale importanţei şi rolului omului şi societăţii pentru natură 
şi biosferă. Totodată, în contextul schimbărilor la nivelul noilor perspective şi 
ideologii politice, celor din mediul ambiant şi natura înconjurătoare [11, p. 47], 
precum şi a transformărilor de ordin concepţional şi moral în socium, unitatea 
acestor trei elemente: vietate, morală şi politică se profi lează a fi  principiul de-
terminat al bioeticii politice, o nouă disciplină de cercetare şi aplicare practică 
ce vine să revalorifi ce şi să reseteze priorităţile omului contemporan în contex-
tul noilor realităţi, inedite atât ca amploare a crizei ecologice, a schimbărilor 
climaterice, în contextul opiniei lui R. Garner [12, p. 169], a modifi cărilor şi 
mutaţiilor biologice şi la nivel genetic a naturii umane, dar şi ca atitudine şi re-
acţie faţă de aceste fenomene în mentalitatea colectivă, potrivit cercetătorului 
britanic D. Roberts, în care conştiinţa morală se evidenţiază printr-o mai mare 
fl exibilitate şi adaptare, impunând noi tipuri de comportament şi soluţii atât la 
nivel micro-politic, individual, cât şi la nivel macro-politic global [13, p. 38].
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Există multiple aspecte legate de problematica reprezentativităţii în diver-
se branşe ale bioeticii. În cadrul bioeticii politice, reprezentativitatea devine 
un subiect de importanţă capitală pentru funcţionalitatea practică şi aplicabi-
litatea teoriei bioeticii politice. Balanţa refl ectării proporţionale este fl agrant 
încălcată în multiple cazuri, atât în ceea ce priveşte corespunderea legislaţiei 
internaţionale nevoilor reale ale subiecţilor dreptului internaţional, statelor şi 
organizaţiilor regionale, dar şi în cazul dreptului naţional, puternic infl uenţat 
de către diverşi factori de interese care întâlnesc probleme reale şi sufi cient 
de complicate pentru a corespunde pe deplin spectrului de necesităţi şi nevoi, 
mai ales ale persoanelor vulnerabile, grupurilor defavorizate, care întâmpină 
difi cultăţi de articulare a intereselor lor. Reprezentativitatea proporţională su-
feră distorsionări semnifi cative şi în cazul adoptării şi promovării politicilor 
şi strategiilor destinate îmbunătăţirii stării persoanelor din grupurile de risc 
sporit şi defavorizate, sau referitoare la indivizii afectaţi şi sensibili la posibile 
abuzuri în probleme de bioetică. În aceste condiţii, reprezentativitatea devine 
pentru bioetica politică un principiu fundamental şi un criteriu de evaluare a 
succesului transpunerii în practică a elaborărilor teoretice în acest domeniu.

Principiul reprezentativităţii al bioeticii politice, ca fundament teoretic al 
acesteia, vine să stabilească în mod imperativ criteriul echitabil al accesului la 
procesul decizional al diverşilor factori sociali, organic interesaţi de implicaţi-
ile aplicative ale deciziilor, politicilor sau strategiilor adoptate.  

În cazul deciziilor şi legislaţiei internaţionale, reprezentativitatea ca-
pătă o semnifi caţie deosebită, reieșind din importanţa asigurării accesului 
nerestricționat al statelor mai puţin importante pe plan internațional la procesul 
decizional de formare a strategiilor şi adoptare a politicilor, pentru promovarea 
mai efi cientă a propriilor interese în concordanţă cu necesităţile și interesele 
naționale. Acest lucru poate fi  realizat în baza contracarării mai multor factori 
destabilizatori, cum ar fi  limitarea profesionalismului evaluativ, imposibilita-
tea identifi cării corecte a propriilor interese şi prioritizarea lor ierarhică etc. 

Principiul priorităţii adoptării deciziilor se manifestă ca o piesă compo-
nentă importantă în mecanismul de funcţionare a bioeticii politice. Prioriti-
zarea obiectivelor şi deciziilor proxime spre a fi  adoptate după o dezbatere se 
identifi că a fi  una dintre cele mai complexe aspecte ale structurării obiectului 
de cercetare, în cazul dezvoltării teoriilor, sau a alegerii corecte a ordinii de 
sistematizare a priorităţilor aplicative, în cazul implementării practicilor. Prin-
cipiul dat poate deveni unul de o importantă crucială pentru întreaga bioetică, 
atât în forma sa teoretică, cât şi în aspectul său practic, date fi ind importanţa şi 
încărcătura sa metodologică. 

Problema autonomiei în bioetica politică devine un subiect puternic infl u-
enţat de specifi cul aplicativ şi socialmente orientat al disciplinei. Autonomi-
zarea acţiunii politice în contextul expansiunii bioeticii în sfera politicului se 
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confi gurează a fi  o tematică puţin studiată de către specialişti. Cu toate aces-
tea, în cadrul bioeticii politice, categoria de „autonomie” poate căpăta sensuri 
foarte diverse şi netradiţionale, fi ind una fundamentală pentru acest domeniu 
nou al ştiinţei, noţiune folosită cu precădere în analiza aspectelor morale ale 
corelaţiei dintre deciziile politice adoptate, comportamentul sociopolitic al 
actorilor individuali şi instituţional, şi subiectele specifi ce bioeticii, precum 
transplantul de organe, problematica mamei-surogat, avortul, inseminarea ar-
tifi cială, clonarea (inclusiv umană), manipulaţiile genetice de laborator, aplica-
rea tehnologiilor biomedicale în diverse sfere ale vieţii sociale şi politice etc.  

Mecanismul bioetic de realizare a principiului autonomiei constă din apli-
carea procedurii acordului informat, pe lângă alte modalităţi de promovare a 
acestuia. Pe lângă dezbaterile deja tradiţionale referitoare capacitatea subiec-
tului protejat de a înţelege adecvat şi de a proceda în consecinţă în mod corect, 
în conformitate cu informaţia furnizată în cadrul procesului de informare şi 
obţinere a acordului, din punctul de vedere al dilemelor bioetice şi justifi cării 
importanţei procedurii acordului informat, analizând procedura dată cu sco-
pul de protejare a autonomiei individuale de decizie în condiţiile provocărilor 
contemporane, se remarcă două aspecte ce pot cauza perturbarea semnifi ca-
ţiei tradiţionale şi efi cienţei de implementare a acestui mecanism de sprijin a 
principiului bioetic al autonomiei: 1. Fundamentarea necesităţii şi raţiunii de 
a obţine acordul informat, care este permanent pus la îndoială din condiţiile şi 
raţiuni de imposibilitate uneori şi 2. Efi cienţa şi funcţiile adevărate ale acordu-
lui atât în cadrul asistenţei medicale, în cadrul cercetării ştiinţifi ce implicând 
subiecţi umani, cât şi în cadrul proceselor sociale şi politice contemporană le-
gate de dreptul şi posibilitatea subiecţilor vizaţi de a refuza participarea de mai 
departe în tratament, în investigaţie sau orice alt proces sociopolitic în care au 
fost încadraţi anterior în baza consimţământului lor propriu. 

În cadrul bioeticii medicale şi eticii cercetării ca branşe ale teoriei bioetice 
generale, procedura acordului informat, de regulă, tinde să confere o mai mare 
importanţă intereselor individuale ale persoanei în faţa intereselor comunităţii. 
Cu toate că există şi unele excepţii, interesul public prevalează peste interesele 
private şi particulare ale individului prin mecanisme precum acordul informat 
de tip deschis, adică fără a stipula condiţii specifi ce concrete, care vine din 
imposibilitatea unei altfel de forme de acord informat în virtutea specifi cului 
domeniului – un fel de acord semnat în varianta „albă”, care oferă medicului 
sau cercetătorului libertatea de a proceda în funcţie de împrejurări, fi ind ghidat 
numai de bunul-simţ şi principiul responsabilităţii profesionale, în astfel de 
domenii precum băncile de date sau donarea corpului sau organelor după deces 
în scopuri ştiinţifi ce sau asemănătoare. În sfera administrării băncilor de date, 
de material biologic sau genetic, a băncilor de organe este vital importantă par-
ticiparea permanentă a subiecţilor donatori la proiectul în cauză şi neabuzarea 
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de prerogativa legală de sustragere benevolă din proiect, din motive personale. 
În caz contrar, întregul proiect al băncii de date, de organe şi ţesuturi sau ma-
teriale biologice, va falimenta, fără a dispune de o perspectivă pronosticabilă 
de dezvoltare, chiar şi pe termen scurt. În cazul donării, după decesul constatat 
în mod legal, a corpului, a parţilor din corp sau a organelor, în scopuri ştiin-
ţifi ce sau umanitare, în vederea transplantării acestora sau a refolosirii lor în 
mod raţional şi util, necesitatea încheierii acordului de tip deschis este dictată 
de imposibilitatea de predicţie a survenirii momentului decesului, precum şi 
a mai multor condiţii de administrare a corpului sau organelor, în momentul 
încheierii formelor legale ale acordului informat.  

În acest context, problemele şi cazurile ce conţin ameninţări şi riscuri po-
tenţiale semnifi cative la adresa securităţii subiecţilor implicaţi, inoculează opi-
niei publice, factorilor de decizie, o nouă atitudine şi abordare la un cu totul 
alt grad de vigilenţă şi interes pentru problema  priorităţii intereselor publice 
în faţa celor individuale. Această problemă nu poate fi  soluţionată pe deplin 
şi fără echivoc prin referinţă doar la condiţia contemporană a bioeticii faţă de 
procesele curative sau proiectele de cercetare, ce conţine referinţa la primordi-
alitatea în cadrul procedurii terapeutice sau de cercetare de a urmări perspec-
tivele de generalizare şi acumulare a cunoştinţelor obţinute în urma eforturilor 
medicilor sau oamenilor de ştiinţă. Aceasta se produce deoarece prioritatea 
interesului public în faţa celui individual poate să submineze din temelie în-
crederea în echidistanţa şi corectitudinea procedurii acordului informat ca me-
canism de protecţie a persoanei contra abuzurilor sistemului, promovând o 
nouă paradigmă de abordare a acestui instrument de monitorizare a realizării 
interesului individual, radical diferită cu semnifi caţia sa iniţială. 

Diferenţierea dintre apropierea şi comasarea bioeticii cu politicul în cele 
două planuri determinante: teoretic şi practic, este sortită să crească în baza 
prezenței limitărilor funcţionale şi structurale, aşa încât apropierea dintre te-
oria politică şi cea bioetică va evolua mult mai anevoios decât se dezvoltă 
comasarea practicilor bioetice cu cele politice. Această diferenţiere este deter-
minată de specifi cul şi rigorile metodologice ale teoriei care e nevoie să posede 
un anume grad de autonomie în privinţa obiectului de studiu, metodologiei 
concret ştiinţifi ce, progresului şi realizărilor în cadrul disciplinei teoretice. Pe 
când apropierea dintre practicile bioetice şi cele politice sunt determinate de 
necesităţile stringente identifi cate spre soluţionare. Analizând posibila creştere 
a discrepanţei dintre apropierea teoretică de cea practică a bioeticii şi politicu-
lui, se remarcă un handicap funcţional fundamental al teoriei în faţa practicii, 
care mereu e pusă în situaţia de a se adapta imperativelor practice, teoretizând 
pe marginea lor, identifi când diverse soluţii.     

Bioetica politică, fi ind o disciplină nouă cu caracter sintetic, la interferenţa 
dintre două categorii importante de sisteme ştiinţifi ce: ştiinţele sociale şi ştiin-
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ţele vieţii, s-a manifestat din start ca o extensiune a bioeticii în arealul politic, 
având ca funcţie primordială identifi carea şi aplicarea celor mai fundamentate 
şi sustenabile modele şi strategii de soluţionare a spectrului larg de probleme 
specifi ce bioeticii cu implicare şi infl uenţă în viaţa politică. 

În procesul de formare şi edifi care a bioeticii politice au jucat un rol impor-
tant diverşi factori, obiectivi şi subiectivi, provenind atât din mediul aplicativ, 
al practicienilor în domeniul politicului, cât şi din mediul teoreticienilor pro-
ceselor sociopolitice. Astfel, se remarcă un şir de premise care au determinat 
în fi nal întrunirea condiţiilor obiective pentru apariţia bioeticii politice ca dis-
ciplină academică, dar şi ca sferă practică de activitate. Printre aceşti factori 
determinanţi se înscriu premisele:

- Istorice: apariţia eugeniei şi excesele ingineriei sociale şi rasiale de exter-
minare a evreilor şi rromilor, experimentele inumane pe oameni, mai cu seamă 
în perioada celui de al Doilea Război Mondial, criza ecologică mondială in-
tensifi cată în sec. XX, progresul tehnico-ştiinţifi c şi dezvoltarea tehnologiilor 
biomedicale folosite inclusiv în sfera politică, în cadrul luptei pentru putere şi 
în creşterea longevităţii, a capacităţilor mentale, comunicaţionale, estetice a 
elitelor sociopolitice, în contextul celor promovate și de cetcetătorii A.B. Triff, 
V. Astărăstoae, L. Cocora [14, p. 118].

- Juridice: adoptarea la nivel internaţional a unui şir de acte internaţionale 
(Codul de la Nuremberg (1947), Declaraţia universală a drepturilor Omului 
(ONU -1948), Declaraţia de la Helsinki (Asociaţia Medicală Internaţională – 
1964), Convenţia europeană de al Oviedo pentru protecţia drepturilor omului 
şi a demnităţii fi inţei umane faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinei (1997) cu 
protocoalele sale adiţionale, standardele CIOMS cu privire la cercetarea bio-
medicală implicând subiecţi umani - Council for International Organizations 
of Medical Sciences: International Ethical Guidelines for Biomedical Research 
Involving Human Subjects (1982, 1993, 2002), Directiva 2001/20/CE a Parla-
mentului European şi a CoE din 4 aprilie 2001, cu privire la aplicarea bunelor 
practici clinice în cazul efectuării de studii clinice pentru evaluarea produselor 
medicamentoase de uz uman etc.) referitoare la apărarea drepturilor omului, a 
drepturilor subiecţilor umani în cercetările biomedicale, privind reglementarea 
juridică internaţională, referitoare la trafi cul de persoane, transplantarea orga-
nelor şi ţesuturilor, normativizarea practicilor ingineriei genetice şi tehnologi-
ilor ginecologice de reproducere in vitro etc.

- Sociale şi politice: formarea unei noi conştiinţe sociale privind protecţia 
naturii şi a unei noi abordări ecologice şi bioetice cu privire la rolul omului în 
procesul de salvgardare a mediului ambiant. Dezvoltarea unor doctrine (eco-
logismul) cu privire la organizarea societăţii moderne şi apariţia unor mişcări 
civice, instituţii şi organizaţii sociopolitice ce promovează valorile ecologice 
şi bioetice la nivel macrosocial, punându-le la baza funcţionării societăţii con-
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temporane. Declanşarea procesului bidirecțional de bioetizare a politicului şi 
sociumului, pe de o parte, şi adaptarea bioeticii priorităţilor sociale şi politice, 
pe de alta.

- Antropologice: apariţia şi implicarea în viaţa sociopolitică a unor noi ti-
puri de persoane cu noi abordări şi viziuni politice, economice, psihosociale, 
de mentalitate şi cu noi tipuri de morală: „indigo”, „homo futuris”, încadraţi în 
categoria mai largă de „homo bioeticus”. 

- Economice: atingerea nivelului critic al discrepanţei dintre nevoile cres-
cânde de energie şi resurse a industriei şi posibilităţile tot mai mici ale planetei 
de a furniza resurse naturale, ceea ce duce la confl icte politice, diplomatice şi 
militare pentru sferele de infl uenţă, zonele şi teritoriile bogate în resurse. 

- Ecologice: degradarea continuă a solului, apelor, aerului, a stratului de 
ozon al Terrei, reducerea biodiversităţii planetei, încălzirea globală etc., sub 
impactul industriei resursofage contemporane şi factorilor antropogeni, cu re-
percusiuni grave asupra bunăstării populaţiei unor state şi chiar regiuni întregi, 
determinând apariţia în agenda politică şi electorală, la diverse nivele, a pro-
blematicii ecologice şi căilor de soluţionare a acestei crize. Şi în acest context, 
I. G. Barbour, în opera sa „Etica în era tehnologiilor”, pledează pentru institu-
irea unui sistem de management la nivel mondial special pentru redistribuirea 
raţională a resurselor naturale ca o moştenire comună a generaţiei actuale a 
locuitorilor Terrei: „în cazul redistribuirii resurselor e nevoie un sistem asemă-
nător cu cel al puterii executive locale care implementează deciziile adoptate 
la nivel de stat.” [15, p. 345]. Cu toate că părea o idee simplă la timpul lansării 
sale acum mai bine de 20 de ani, instituirea unei monitorizări supra-guverna-
mentale asupra resurselor naturale se pare că este şi azi o propunere utopică 
provenită din comunitatea academică şi ştiinţifi că ce afectează grav interesele 
economice unor astfel de state deţinătoare de resurse naturale enorme precum: 
Federaţia Rusă, Brazilia, China, Arabia Saudită etc.

În contextul specifi cului său interdisciplinar de natură post-neclasică, bi-
oetica politică posedă un potenţial important în vederea sporirii calităţii ana-
lizei şi cercetării politologice şi confl ictologice, prin aplicarea aparatului său 
metodologic în cadrul investigaţional, prin prisma principiilor şi categoriilor 
sale fundamentale. În acest context, principiul interconexiunii organice a po-
liticului cu viul şi etica reprezintă un fundament important al bioeticii politice 
ca domeniu de cercetare şi de investigaţie ştiinţifi că a realităţilor inedite de 
reacţionare a factorilor de decizii şi instituţiilor politice la provocările de ordin 
biologic, tehnologic, ecologic, medical, dar şi ca domeniu practico-aplicativ de 
avangardă ce presupune implementarea unor noi modele şi abordări în viaţa pu-
blică şi mai cu seamă în viaţa politică, implicând răspândirea valorilor bioeticii, 
modelelor bio-morale de abordare a celor mai largi aspecte ale sociumului.

În cadrul dezbaterilor sociopolitice contemporane, se atestă aducerea în 
prim-planul preocupărilor alegătorilor, politicienilor, a societăţii în ansamblu, 
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a problematicii ajustării cadrului normativ-legislativ, cât şi a cadrului politic 
la aspectele ce ţin de condiţia biologică a omului, la diversele aspecte în care 
problematica vieţii, rolului vietăţii şi drepturilor sale este repusă la un cu totul 
alt loc ca până acum, în cadrul ansamblului priorităţilor sociale, economice, 
juridice şi politice. Iar cel mai defi nitoriu element al reorientării vectorului 
politicii sec. XXI constă în aceea că în rezultatul confruntărilor politice dintre 
năzuinţele grupurilor de cetăţeni ce pledează pentru revederea bazelor juridice, 
sociale şi economice ale modelului politic contemporan, deşi laic, dar totuşi 
bazat pe tradiţiile creştine, pe cele islamice sau iudaice, cu forţele conserva-
toare ale sistemului politic ce intenţionează să se opună schimbărilor, dezba-
terile sociopolitice capătă un cu totul alt sens din perspectiva reducerii lor la 
confruntarea sistemelor de valori şi la argumentarea supremaţiei modelelor 
morale. Competiţia sistemelor etice devine un fel de chintesenţă a luptei poli-
tice în noile condiţii când problemele vieţii încep să depăşească în importantă 
şi impact macro-social alte categorii de probleme din spaţiul politic, încercând 
chiar să le înglobeze, atât la nivelul articulării lor, cât şi la etapa formulării şi 
aplicării soluţiilor.

Dezbaterile etice, confruntările dintre diversele modele şi concepţii morale 
vin să înlocuiască treptat, într-un cadru postmodern şi post-industrial, discur-
sul politic tradiţional şi dezbaterile politico-doctrinare clasice. În acest context, 
când atenţia sociumului este redirecţionată către aspectele bioetice ale vieţii până 
şi acţiunea politică tinde să-şi modifi ce structura şi natura sa internă, căci lupta 
pentru supremaţia socială şi puterea politică se originează treptat în impunerea 
şi promovarea unor norme şi modele morale într-un cadru concurenţial al con-
cepţiilor etice cu precădere vizând aspectele şi condiţiile vieţii pe Terra, starea 
mediului ambiant şi biosfera, posibilităţile de diminuare a ritmurilor de ofensivă 
a crizei ecologice, energetice, a resurselor naturale, cu scopul identifi cării şi im-
plementării strategiilor de supravieţuire a omului ca specie.

Unul dintre cele mai importante subiecte de interes pentru Bioetica poli-
tică reprezintă procesul de luare a deciziilor sociopolitice în concordanţă cu 
principiile bioetice specifi ce diverselor domenii ale acestei sfere de cunoştinţe 
(bioetica globală, socială, clinică etc.).  Bioetica politică este un domeniu nou 
al ştiinţei ce se vrea a fi  o modalitate efi cientă pentru explicarea de pe poziţii 
bioetice a realităţilor sociopolitice contemporane care domină viaţa socială şi 
preocupările politice ale omului modern.

Problematica priorităţii intereselor individului faţă de cele publice, faţă de 
interesul comunitar, în bioetica politică obține o semnifi caţie deosebită datori-
tă caracterului dublu pe care îl posedă în virtutea obiectivelor şi misiunii sale 
în contextul elaborării unui set de măsuri şi soluţii viabile la criza contempora-
nă, din perspectivă bioetică, dar şi din cea a inovaţiilor politologice, capabile 
să ofere omenirii o perspectivă de supravieţuire durabilă şi de dezvoltare conti-
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nuă. Misiunea de bază a bioeticii politice constă, în principial, în a consolida şi 
a optimiza corelaţia trilaterală dintre Politic, Vietate şi Morală în vederea obţi-
nerii unui salt calitativ nou în acest domeniu unic, care se bazează pe corelarea 
acestor trei domenii şi subordonarea lor dezideratului noosferizării societăţii. 

În calitate de domeniu de cercetare şi studiu, bioetica politică se concen-
trează asupra proceselor de bio-moralizare a instituţiilor şi tendinţelor socio-
politice, având capacitatea de captare a infl uenţelor sociopolitice din afară, 
adaptându-se acestor realităţi, precum şi imperativelor referitoare la necesi-
tatea obţinerii unor rezultate semnifi cative în benefi ciul întregii societăţi. Cu 
toate că o direcţie clară în teoriile morale contemporane cu extensiune aplica-
tivă în numeroase domenii de interes public şi social, precum şi în biomedicină 
sau alte domenii bio-naturale, denotă interesul sporit pentru individul uman, 
ca prioritate în faţa benefi ciului societăţii şi a progresului tehnico-ştiinţifi c ca 
şi premiză primordială a evoluţiei speciei umane în totalitatea sa. Bioetica po-
litică, drept domeniu practic de promovare în sociumul a valorilor bioetice, 
este capabil sa realizeze conexiunea dintre interesul individual şi priorităţile 
publice, comunitare, păstrând echilibrul priorităţilor, deși primordialitatea in-
teresului şi bunăstării individului faţă de cel public se explică exclusiv prin 
importanţa individului faţă de societate ca totalitate de indivizi, bunăstarea sa 
colectivă nefi ind o condiţie sufi cientă pentru a le asigura tuturor membrilor săi 
un nivel sufi cient de confort. 

Este evident că în acest context al bioeticii politice, primordialitatea res-
pectului pentru interesele individului uman în faţa intereselor societăţii în ge-
neral, corespunde în mod prioritar, cu confi guraţia domeniului politic de mâi-
ne, strâns legat de nivelul personal al adoptării deciziilor cu extensie largă în 
sfera politicului, precum şi de conceptul de autonomie atât individuală cât şi 
colectivă. Interesele individuale, protecţia persoanei şi interesul public pentru 
bunăstarea fi ecărei fi inţe umane se înscrie perfect în cercul de preocupări, spe-
cifi c direcţiei umaniste în ştiinţele sociale şi practica sociopolitică. Cu toate 
acestea, bioetica, drept domeniu suprauman şi universal, încearcă să extrapo-
leze specifi cul şi calităţile umane, conferindu-le şi înnobilând cu ele alte fi inţe 
din natură şi univers, chiar şi elemente ale naturii ne-vii uneori, dar care sunt 
considerate a avea o importanţă vitală pentru om, pentru mediul său de viaţă. 
În concordanţă cu aceste tendinţe bioetice, interesele înguste ale individului, 
prioritatea acestora faţă de cele colective care vin să sprijine bunăstarea in-
dividuală, capătă noi valenţe în care individul, deşi continuă să reprezinte un 
interes sporit din perspectiva modelelor morale din socium, totuşi este privit ca 
parte componentă de neînlocuit, ca cel mai valoros element al biosferei, intere-
sele sale fi ind complimentare în acest fel cu cele ale vieţii în genere şi cu cele 
ale vietăţilor din mediu. În contextul bioeticii politice, valoarea individului 
uman, prioritatea intereselor sale în faţa celor sociale, se poate perpetua indu-
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bitabil, însă nu se poate menţine la acelaşi nivel de exclusivitate şi prioritate 
atunci când ne referim la viaţa altor fi inţe, la viaţă în genere ca şi la biosferă şi 
natură în cele mai vaste sensuri. 

Doar în raport cu societatea umană, dependentă de bunăstarea fi ecărui in-
divid uman, persoana poate avea prioritate şi trebuie stimulată, ca în fi nal so-
cietatea de mâine să reprezinte o comuniune de indivizi respectaţi şi respectu-
oşi. Doar că în corelație cu natura, vietăţile din natură, biosferă, individul uman 
capătă noi responsabilităţi, interesele sale fi ind subordonate unor altor vectori 
decât celor personali şi strict individuali. În aceste cazuri, individul uman obţine 
dreptul şi înalta onoare de a se poziţiona faţă de natură şi viaţă în cele mai largi 
sensuri, ca un protector şi apărător, care nu poate face abstracţie de multiplele 
posibilităţi care au menirea să-i maximizeze calităţile intelectuale, înțelepciunea 
şi simţul responsabilităţii. De fapt, pătrunderea omului de mâine de acest sen-
timent al responsabilităţii poate şi trebuie sa-l transforme radical pe individul 
uman de mâine, sortit să-şi schimbe din temelie modul său de viaţă, sistemul său  
de valori, viziunile sale cu privire la sensul vieţii sale şi al vieţii pe Terra. 

Există două căi principale de realizare a bioeticii politice şi de impunere 
a acesteia ca şi disciplină teoretico-metodologică, dar şi ca domeniu practico-
aplicativ, în vederea accelerării progresului social. Prima modalitate se referă 
în mod expres la procesul de bioetizare a politicului, identifi cată pentru prima 
dată de către cercetătorul T.N. Țîrdea în procesul defi nirii bioeticii sociale, 
ceea ce presupune o succesiune de acţiuni şi activităţi care vin să racordeze 
practicile politice tradiţionale cu imperativele şi dezideratele bioetice precum 
stabilirea unui climat coevolutiv dintre societate şi natură, impunerea prin-
cipiului biosferocentrismului în sfera politică, în vederea racordării acţiuni-
lor politice atât la nivelul comportamentului actorilor politici, a politicienilor, 
instituţiilor politice, cât şi la nivelul adoptării unor decizii politice globale, 
a unor strategii şi programe de acţiuni bine conturate şi detaliate în vederea 
atingerii obiectivelor bioetice în societate [16, p. 41]. 

O altă cale de maturizare şi afi rmare a bioeticii politice constă în adapta-
rea teoriilor şi practicilor bioetice la ritmurile şi tendinţele contemporane ale 
progresului în domeniul politic, la specifi cul şi particularităţile vieţii politice, 
ce capătă tot mai mult un caracter de sinteză şi conexiune a diverselor domenii 
sociale, pe de o parte, dar şi a domeniilor sociale cu cele legate de natură, pe 
de altă parte. În consecinţă, bioetica politică capătă o semnifi caţie atât în lumea 
ştiinţifi că prin impunerea unor noi abordări şi viziuni asupra celor mai acute 
probleme contemporane, cât şi în lumea acţiunii sociopolitice cu caracter pu-
blic ce are ca obiectiv confi gurarea şi regândirea strategiilor fundamentale de 
dezvoltare a sociumului. 

Obiectivele de bază ale bioeticii politice, fi ind într-un proces de cristalizare 
şi defi nitivare, includ: refl ectarea la un nivel structural inedit a noilor realităţi 
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şi procese bioetice prin prisma metodologiei specifi ce ştiinţelor politice; sensi-
bilizarea societăţii postmoderne în vederea intensifi cării includerii tot mai ple-
nare a problematicii bioetice în discursul, practica şi acţiunea politică contem-
porană; oferirea unei baze consolidate pentru depăşirea şi soluţionarea unor 
probleme stringente ce apar la interferenţa dintre diverse domenii de interes 
public sporit precum politicul şi biotehnologiile sau sfera sporirii capacităţilor 
intelectuale şi biologice ale factorilor politici de decizii sau presiune politică. 
În vederea intensifi cării importanţei şi rolului bioeticii politice în domeniile 
sale aplicative, dar şi în cadrul sistemului de ştiinţe sociale în genere, precum 
şi printre ştiinţele fi losofi ce pe de o parte, dar, pe de altă parte, în contextul sis-
temului de ştiinţe politice, obiectivele şi scopurile bioeticii politice continuă să 
fi e adaptate şi coordonate în funcţie de poziţionarea dinamică în cadrul acestor 
sisteme însăşi a disciplinei date în vederea captării unei atenţii sporite atât a 
opiniei publice, cât şi a comunităţii ştiinţifi ce exprimată în variantă extinsă de 
cercetătorii americani J. D. Moreno și S. Berge [17].

Bioetica politică, fi ind o parte componentă a bioeticii generale, în corelare 
dinamică cu bioetica socială, capătă înţelesul de disciplină ce studiază în mod 
prioritar aspectele morale ce apar la interferenţa dintre domeniul politicului cu 
cele mai răspândite fenomene specifi ce acestuia precum lupta pentru putere, 
elaborarea şi implementarea deciziei politice cu problematica specifi că dome-
niului investigaţiilor biomedicale. Bioetica politică obține o nouă semnifi caţie 
şi importanţă odată cu aplicarea cunoştinţelor bioetice în procesul complex de 
dirijare socială şi de reglementare a acţiunilor guvernanţilor şi a celor guver-
naţi în raport cu priorităţile biomorale globale, precum supravieţuirea omenirii 
prin soluţionarea crizei mondiale sau necesitatea de armonizare şi moralizare a 
relaţiilor dintre societatea contemporană şi biosferă, de edifi care a unui model 
coevolutiv de dezvoltare socială, economică, politică şi spirituală aplicabil la 
relaţia universală Om-Natură. 

Categoria „bioetica politică” are cel puţin 2 înţelesuri semantice: un sens 
restrâns şi altul larg. În sens îngust, bioetica politică întruneşte numeroase as-
pecte etice observabile la interferenţa domeniului bio-medico-tehnologic cu 
diversitatea de fenomene şi procese ce se produc în spaţiul politicului. Aceste 
aspecte specifi ce bioeticii politice, în sens îngust, se întrunesc din ce în ce mai 
des şi devin tot mai violente şi periculoase pentru sistemul social, în mod di-
rect proporţional cu amplifi carea fenomenelor sociopolitice adverse cu specifi c 
asistemic şi dezintegrator pentru bunele practici şi relaţiile armonioase din 
cadrul sistemului social-politic, ca o consecinţă a evoluţiei progresului tehni-
co-ştiinţifi c şi a tergiversării soluţionării dilemelor sistemului democratic pe 
fondalul perseverării promovării concurenţiale a acestui model de guvernare 
în societatea contemporană în detrimentul altor forme de organizare, dirijare 
şi guvernare a comunităţii umane sau contrar imperativelor sociumului, di-
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vergente întrucâtva faţă de valorile şi principiile democraţiei tradiţionale, dar 
pe deplin justifi cabile din perspectiva necesităţii de supravieţuire a omului în 
condiţiile crizei globale. 

În sens larg, noţiunea „bioetica politică” vizează numeroase subiecte cu 
substrat moral ce ţin de relaţia societăţii umane cu natură ambientală, în con-
textul unor norme de conduită şi de relaţionare politică atât la nivelul grupuri-
lor a societăţii în întregimea ei, cât şi la scara individului uman, integrat în politic 
în calitate de administrator al puterii politice sau ca şi participant în procesele 
politice arbitrare şi tangenţiale luptei de putere sau de exercitare a guvernării 
societăţii. În sens vast al termenului, bioetica politică vine să reglementeze la 
nivel macrosistemic, în cadrul practicilor politice şi geostrategice internaţionale 
relaţiile şi raporturile comunităţii internaţionale sau a reprezentanţilor abilitaţi 
ai acesteia, cu biosfera şi mediul ambiental, în concordanţă cu sistemul moral, 
strict ierarhizat, incluzând valori, imperative şi norme etice generale de fond, dar 
şi procedurale subordonate scopului suprem de edifi care a unui sistem social de 
organizare a potenţialului uman pentru depăşirea crizei mondiale poliaspectuale.

Diferenţierea dintre norma bioetică în mod special, norma etică în mod 
general, de norma juridică, constă în lipsa unei sancţiuni formulate exact, în 
lipsa unei proceduri clare de aplicare a sancţiunii, ca şi în caracterul cutumiar 
şi tradiţional al normelor etice. Pe de altă parte, normele etice, din timpurile 
cele mai străvechi, poartă o formă interdictivă şi negativă, pe când norma ju-
ridică porneşte prin excelenţă de la o prescripţie obligatorie cu referinţă la un 
set de valori sociale universale. Normele etice, spre deosebire de cele juridice, 
se referă preponderent la o angrenare puternică în spaţiu şi timp a comporta-
mentului uman, la o tratare preponderent personalizată şi subiectivă a tendinţei 
de aplicare procedurală a normei etice în condiţiile globalizării, în dependen-
tă de un şir de factori menţionaţi de către academicianul Al. Roşca, atât con-
juncturali, exteriori persoanei al cărei comportament poate fi  clasifi cat în co-
relaţie cu standardele promovate de norma morală, cât şi în funcţie de factori 
educațional-civilizaţionali, specifi ci persoanei concrete, modului său de perce-
pere a realităţii sociale, nivelului său de integrare normativ-socială, mentalităţii 
sale, obişnuinţelor şi modelelor sale comportamentale subiective [18, p. 229].

Normele bioetice, spre deosebire de normele eticii tradiţionale, promovea-
ză prioritatea relaţiilor dintre om şi natură, dintre grupul social, comunitatea, 
întreaga societate şi mediul lor tradiţional de trai. Spre deosebire de normele 
etice, cele bioetice devin mai largi în abordarea şi evaluarea relaţiilor şi ra-
porturilor pe care le poate stabili şi întreţine fi inţa umană, nu doar cu alte per-
soane, cu grupurile de oameni, dar şi cu alte fi inţe din natură, chiar cu natura 
însăşi, în ansamblul ei, percepută ca o entitate raţională şi receptivă, capabilă 
de a reacţiona şi a se manifesta în conformitate cu interesele şi caracterul, 
specifi cul său individual. În acest context, normele bioeticii politice, fi ind mai 
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clar direcţionate către sfera social-politică, tind să reglementeze relaţiile atât 
cele interumane, dintre persoană şi grup, dintre grupuri, cât şi dintre Om şi 
biosferă, dintre societate şi natură, cu implicare, consecinţe sau manifestare 
în sfera politică. Normele bioeticii politice vizează direct evoluţia şi transfor-
marea relaţiilor sociopolitice ale persoanei şi comunităţii umane, sub impactul 
perturbator la nivelul moralei tradiţionale a noilor realităţi generate de progresul 
tehnologic în sfera biomedicală, sau ale celor survenite ca o consecinţă a trans-
formărilor importante din mediul ambiant, care nu pot fi  ignorate sau evitate, 
datorită amplorii lor, pericolelor şi ameninţărilor pe care le comportă, precum şi 
datorită efectelor radicale posibile asupra fundamentelor tradiţionale a societăţii. 

În perspectiva anticipării unor obiecţii şi întrebări ale mediului academic 
legate de diferenţierea domeniului eticii politice de cel al bioeticii politice este 
binevenită precizarea şi identifi carea cât mai concretă a sferelor de interes ale 
acestor două domenii, într-o măsură oarecare complimentare din punct de ve-
dere al originării abordărilor lor prioritare în spaţiul preocupărilor pentru mo-
ralitate, dar care vin să reglementeze şi să soluţioneze în consecinţă probleme 
principial diferite. 

Fundamentarea bioeticii politice ca disciplină politologică reiese în primul 
rând din necesitatea studiului relaţiilor, instituţiilor şi proceselor politice în 
contextul evoluţiei realităţilor şi fenomenelor bioetice, precum şi prin diferen-
ţierea între etică în politică şi bioetica politică. 

În sens clasic, între etică şi politică pot exista 3 situaţii standard: a. exclu-
derea eticii din politic; b. distorsionarea normelor etice tradiţionale în con-
text politic; c.  funcţionarea intactă a legităţilor etice în politic. O altă faţetă 
originală poate fi  prezenţa unei oarecare politici în contextul evoluţiei moralei, 
utilizarea politicii drept catalizator pentru revoluţionarea planului moral al so-
cietăţii umane. 

Disciplina „bioetica politică” porneşte de la premisa că bioetica şi politica 
pot interacţiona, etica este prezentă şi are un anumit rol în evoluţia politicului 
ca şi invers: politicul interacţionează cu planul moralităţii individuale şi soci-
ale, lăsând o amprentă importantă asupra sistemului valorilor morale. Bioeti-
ca politicului reiese fi resc din interacţiunea acestor două planuri: politicul şi 
bioetica, dând naştere unor noi relaţii şi procese în ambele domenii precum: 
adaptarea bioeticii la realităţile politice şi priorităţile, imperativele sociopoliti-
ce pe de o parte, iar pe de alta, generând o bioetizare a politicului, a proceselor, 
instituţiilor, actorilor, conştiinţei şi culturii politice. 

Astfel că obiectul de studiu al bioeticii politice diferă radical şi principial 
de preocupările şi interesele disciplinare ale eticii politice, fi ind infl uenţat în 
totalitate de structura acţiunilor şi atitudinilor atât ale omului contemporan, 
dominat de artefactele biotehnologice din mediul cotidian, cât şi ale comunită-
ţii ştiinţifi ce, preocupată tot mai mult de intensifi carea, pe de o parte, a capaci-
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tăţilor şi abilităţilor umane, iar, pe de altă parte, a potenţialului de soluţionare 
a crizei mondiale în care a fost adus sociumul tocmai în contextul progresului 
tehnologic şi tehnico-ştiinţifi c. În timp ce subiectul principal de interes al eticii 
politice reprezintă relaţiile şi raporturile morale dintre actorii principali din aria 
politicului, corespunderea acestora normelor etice de comportament, bioetica 
politică este preocupată în principal de progresul comportamental şi atitudinal 
al factorilor politici, de decizie, infl uenţă sau de putere, faţă de problematica 
specifi că bioeticii, faţă de problemele acute cu caracter bioetic ce subminează 
radical fundamentele morale şi tradiţional-civilizaţionale ale societăţii con-
temporane. De asemenea, bioetica politică, drept o disciplină academică, este 
axată pe dezvoltarea aparatului teoretico-metodologic al cercetării aspectelor 
de adaptare a teoriei bioeticii generale la imperativele politice ale momentului 
pe de o parte, iar, pe de altă parte, al investigării multiplelor aspecte ale proce-
sului complex de bioetizare a proceselor, practicilor, instituţiilor, strategiilor, 
programelor şi teoriilor politice.

Ca şi în cazul oricărei alte discipline, importanţa bioeticii politice reiese 
fi resc din totalitatea de funcţii pe care le are acest domeniu atât în plan social, 
cât şi în contextul sistemului de ştiinţe sociale. În perspectiva ofensivei bioe-
tice în spaţiul politic şi social, prin transformarea acesteia într-o bioetică ex-
clusiv politică, ce nu poate fi  concepută altfel decât prin prisma mecanismelor 
şi valorilor, priorităţilor şi necesitaţilor politice, se conturează un şir de funcţii 
ale acesteia care vin să sublinieze noile sarcini ale bioeticii în forma sa politi-
că. În acest context se evidenţiază funcţiile:

1. Educarea şi formarea clasei politice, a personalităţilor politice cu impact 
în spaţiul public şi al liderilor de opinie în vederea interiorizării valorilor şi 
dezideratelor bioetice. Adaptarea cunoştinţelor şi deprinderilor politicienilor 
la necesităţile şi imperativele contemporane, extinzându-şi aria de acoperire 
peste astfel de probleme precum impactul sociopolitic şi esenţa eutanasiei, a 
avortului, procreării în vitro, clonării, biotehnologiilor genetice, transplantă-
rii şi comerţului de organe umane etc., aspecte amintite și într-un studiu din 
SUA rezultatele căruia au fost promovate de cercetătorii Nils Gilman, Jesse 
Goldhammer și Steven Weber [19, p. 51].

2. Funcţia ideologică a bioeticii politice atât în spaţiul social, cât şi în co-
lectivităţile umane interesate prioritar de politică, obţinerea puterii politice, 
menţinerea ei, de lupta politică şi confruntarea doctrinară a ideilor politice se 
manifestă ca un generator de noi abordări a problematicii bioetice în spaţiul 
public în genere, şi în spaţiul politicului, în mod special. Funcţia ideologică a 
bioeticii politice se profi lează armonios, reieşind din caracterul metodologic al 
acestei discipline ce presupune formarea opiniei publice, direcţionarea atenţiei 
acesteia către soluţii şi conceptualizări moderne şi pluridisciplinare. 

3. Funcţia regulatorie a bioeticii politice, ca şi catalizator de strategii şi 
politici publice, vine să echilibreze şi să anihileze numeroasele confl icte atât 
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în cadrul mediului academic, apărute din discrepanţele teoretice ale diverselor 
discipline, cât şi în cadrul social în care puterea politică, din lipsă de soluţii şi 
răspunsuri fundamentate la astfel de probleme precum expansiunea bioteroris-
mului şi armelor biologice, extinderea biotehnologiilor de îmbunătăţire a capa-
cităţilor intelectuale şi biologice asupra clasei dominante în societate, răspân-
direa necontrolată a modelelor deviante în socium precum homosexualitatea, 
ca şi alte aspecte contradictorii subliniate de către George J. Annas, recurge 
sau la represiuni şi manifestări principial antidemocratice ori la convertirea la 
sistemul anti-valoric specifi c acestor deviaţii sociopolitice cu impact devasta-
tor pentru moralitatea, mentalitatea dar şi existenţa fi zică a societăţii umane 
pe viitor, încurajându-le şi stimulându-le prin strategii şi politici de stat şi ale 
organismelor internaţionale [20, p. 208]. 

Necesitatea dimensiunii bioetice pentru analiza politologică, pentru inves-
tigaţia politică în cel mai larg sens al cuvântului, a unor fenomene legate de re-
interpretarea valorică a diverselor aspecte ce ţin de viaţă pe care este necesar să 
le identifi căm într-o perspectivă pragmatică, drept „fenomene bioetice”, constă 
în mod deosebit, în actualitatea nevoii cercetării politologice de modernizare 
prin extinderea metodologică şi teoretică, incluzând şi fenomenele bioetice 
cu un impact important, determinator chiar în unele aspecte, asupra acţiunii şi 
teoriei politice contemporane. Componenta bioetică a politicului iese tot mai 
mult în evidenţă şi se impune la toate nivelurile politicului. Specifi cul studiului 
puterii politice şi a fenomenelor care constituie conţinutul acestei problema-
tici, precum lupta pentru puterea politică, specifi cul exercitării puterii politice, 
limitarea puterii politice în vederea evitării monopolizării acesteia, separarea 
şi controlul reciproc al ramurilor puterii politice în stat etc., toate aceste aspec-
te sunt refl ectate şi în teoria bioeticii politice şi care pot fi  soluţionate, utili-
zând aparatul teoretico-metodologic specifi c bioeticii. În sens strict pragmatic, 
bioetica politică abordează fenomenul puterii politice, drept o oportunitate şi 
context legic de a recurge la ultimele elaborări ale tehnologiilor biomedicale în 
vederea implementării şi utilizării lor în cele mai variate forme în cadrul luptei 
politice, în efi cientizarea guvernării ca proces de exercitare a puterii politice. 

Accesul tot mai facil şi disponibilitatea nelimitată de a utiliza biotehnologi-
ile moderne, inclusiv pe acele de nivel nano, situează elitele politice implicate 
în lupta pentru putere sau în procesul de exercitare a ei, pe o treaptă socială 
superioară. În contextul trendului care determină evoluţia luptei politice şi a 
actorilor politici implicaţi, se poate cu uşurinţă de presupus şi prognozat ca 
discrepanţa dintre elitele politice şi restul populaţiei va creste într-atât de mult 
în cât o eventuală segregare a societăţii umane în două categorii calitativ dife-
rite din punct de vedere genotipic şi fenotipic este ireversibilă. Deja de câţiva 
zeci de ani, încă din perioada de până la Primul Război Mondial, elitele poli-
tice din ţările de avangardă, în topul celor mai dezvoltate ale lumii, benefi ciau 
de un regim separat de benefi ciere de asistenţă medicală, sistem care a condus 
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la apariţia unor instituţii tehnologic superioare celor care prestează servicii şi 
asistenţă medicală populaţiei, specializate în profi laxia, tratamentul şi suprave-
gherea medicală a stării de sănătate a elitelor politice. Există sufi ciente probe 
în istoria politică modernă când conducătorii de state (mai ales în cele mai 
puţin democratice, autoritare şi totalitare) benefi ciau de ultimele elaborări ale 
ştiinţei şi industriei biomedicale, care păreau miraculoase pentru populaţia de 
rând. Totodată, se putea recurge la diverse modalităţi amorale de exploatare a 
unui număr enorm de persoane neinformate, invocându-se secretul de stat, în 
procesul de testare şi experimentare a acestor remedii. 

În contextul sistemului de ştiinţe politice, bioetica politică devine de o im-
portanţă sporită datorită arsenalului metodologic, capabilă să-l pună la dispo-
ziţia altor discipline pentru a conceptualiza şi a studia cu o efi cienţă mult mai 
mare problematica specifi că proceselor şi instituţiilor politice în corelare cu 
schimbările şi infl uenţele contemporane, în mare parte legate de ofensiva teh-
nologică coroborată cu o diminuare galopantă continuă a rigurozităţii aplicării 
şi controlului etic asupra acţiunii politice. 

Impunerea bioeticii politice în contextul sistemului de ştiinţe politice prin 
potenţialul său sporit de corelare a multiplelor valenţe şi aspecte specifi ce 
noilor realităţi biotehnologice, cu implicare în planul şi viaţa politică, se va 
realiza în strânsă concordanţă cu necesităţile aplicative atât ale ştiinţei con-
temporane, din ce în ce mai mult preocupată prioritar de subiectul depăşirii 
crizelor, cât şi ale omenirii în genere, de a realiza un progres veritabil în găsi-
rea unor căi viabile de soluţionare a ameninţărilor şi problemelor globale prin 
metode inter- şi supra-disciplinare.

4.2.  Securitatea umană în condițiile bioetizării politicului
Amploarea şi particularităţile bioetizării politicului, a sistemului de inte-

rese şi infl uenţe sociopolitice, dar în mod special a sectorului de securitate 
umană, se afl ă într-o relaţie de interdependenţă nemijlocită cu specifi cul perso-
nalităţii şi potenţialului intelectual şi creativ al fi ecărui membru al comunităţii, 
semnifi cativ din punct de vedere politic, de a transforma şi converti interese-
le, ambiţiile şi orgoliile sale individuale expuse în spaţiul politic, referitor la 
atitudinea sa faţă de viaţă, moarte, sănătate, faţă de fi inţele vii, biosferă, cât 
şi faţă de componenta biosomatică a propriei sale existenţe, faţă de propriul 
său corp biologic şi necesităţile sale instinctuale, în interese general-sociale, 
vizând corelarea şi coevoluţia durabilă dintre natură şi colectivităţile umane, 
societatea în întregime. 

Procesul global al bioetizării care vizează în mod direct implementarea 
principiilor, valorilor, a modului de viaţă şi a concepţiei despre lumea încon-
jurătoare specifi c bioeticii în vederea elaborării unui nou tip de atitudini, me-
canisme şi instituţii sociale, economice şi politice cu scopul depăşirii crizei 
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globale, se răsfrânge nemijlocit asupra întregii societăţi, asupra tuturor ele-
mentelor sale componente. Sfera politicului, în acest sens, nu este o excepţie. 
Procesul global al bioetizării diverselor subsisteme ale politicului, dintre care 
sistemul de interese sociopolitice ce se evidenţiază prin macro-importanţa sa 
structural-aplicativă la nivelul altor sisteme sociale vitale, capătă noi semnifi -
caţii şi valenţe în contextul unei stringente necesităţi de armonizare a impac-
tului clasei politice, a actorilor politici activi, asupra reconştientizării de către 
întreaga societate a neconcordanţei dintre cererea sa comună generalizată de 
consum, în continuă creştere, cultivată în condiţiile unei exploatări necevolu-
tive şi iraţionale a resurselor naturale, şi potenţialul tot mai limitat al mediului 
ambiant, al biosferei planetare.  

În contextul bioetizării sferei politicului, dar mai cu seamă a domeniului asi-
gurării securității, noţiunea apreciativă impersonală şi generalizatoare, ca factor 
de asigurare a securității, devine o pârghie teoretico-metodologică importantă 
în vederea contribuţiei la soluţionarea dilemelor morale care provin din speci-
fi cul psihoemoţional al surselor generatoare de insecurități sociale şi politice. 
În aşa fel, devine posibilă o separare utilă a fenomenului sociopolitic în sine, 
a acțiunii de securizare, a bioetizării sferei securitare, de subtextul subiectivis-
mului psihoemoţional, care distorsionează analiza cauzelor, efectelor, sarcinilor 
şi rezultatelor bioetizării securității sociale şi politice în vederea atingerii unui 
grad mai înalt de conceptualizare a fenomenului şi de poziţionare mai adecvată 
şi fi rească a acestuia în cadrul spectrului şi structurii acţiunilor sociale şi politice.

Problema deciziei politice în epoca bioetizării sociumului, concepută ca 
un act de opţiune şi voinţă politică specifi că pentru un anumit mod de acţiune, 
adoptată în regim alternativ şi prin alegerea din mai multe variante posibile 
în vederea soluţionării unei probleme de interes politic, este strâns legată de 
procesul de asigurare a securității sistemice. Prin decizii politice fi nite înţele-
gem normele constituţionale, legi adoptate de Parlament, politici şi strategii 
publice, de stat, diverse acorduri şi tratate (privind relaţiile dintre state, pe 
plan extern), decizii (inclusiv judecătoreşti), hotărâri (emise de organe publice 
locale sau de autorităţi de stat), precum şi strategii, poziţii publice, puncte de 
vedere ofi cializate (elaborate de un partid sau de un grup de presiune). Decizia 
politică refl ectă raporturile de putere şi reprezintă rezultatul confl ictelor şi ne-
gocierilor dintre forţele sociale existente într-un sistem sociopolitic la un mo-
ment dat, dar și o consecință a raporturilor dintre factorii ce asigură securitatea 
și cei ce destabilizează sistemul.

Problematica democratizării decizionale revine în prim-planul atenţiei ana-
liştilor şi cercetătorilor fenomenelor securitare astfel încât punctul de vedere 
prezentat anterior îl găsim şi în teoria tehnocratică susţinută de Karl Deutsch, 
conform căreia democratizarea decizională este o chestiune ce ţine de perfecţi-
onarea comunicării politice şi optimizarea tehnică a spaţiului decizional. 
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Evoluţia procesului de bioetizare a domeniului securității, proces care este 
amplifi cat de creşterea importanţei sociale a comunicării publice, a mass-
mediei în contextul războiului hibrid și informațional, tot mai mult relevă şi 
subliniază caracterul pluralist al raporturilor de asigurare a securității. Acti-
vităţile politice, printre care cele de guvernare, fi ind în vizorul presei, devin 
mai vulnerabile la diverse infl uenţe din afară. Acest lucru este remarcat, de 
asemenea, de către profesorul V. Moraru care consideră că „ … rolul exercitat 
de mass-media conferă o mai mare vizibilitate activităţii de guvernare, aceasta 
devenind mult mai susceptibilă de a fi  supusă presiunilor.” [1, p. 8] Cu toate 
acestea, ridicarea la un nivel mai înalt a importanţei normelor morale, şi cu 
precădere ale celor bioetice, care se axează pe paradigma biosferocentristă şi 
coevolutivă, conferă un grad mai mare de securitate sistemului, o stabilitate şi 
viabilitate generală întregului sistem social, guvernarea fi ind în cadrul acestui 
proces o componentă care devine mai fl exibilă prin vulnerabilitate, generând 
chiar un nou tip de politică – cea a concordanţei sinergetice cu scopul suprem 
de supravieţuire umană prin depăşirea crizei globale.

Devine indubitabilă creşterea rolului politic al mass-mediei ca mecanism şi 
factor de securizare în diverse confl icte informaționale odată cu transparenti-
zarea, democratizarea proceselor decizionale în contextul bioetizării întregului 
socium, atunci când forţele sociale nu doar conştientizează pericolele la adresa 
lor, ci şi se transformă prin acţiune şi coordonare raţionalizată în factori ge-
neratori de securitate în sistem. În sensul raţionalizării acţiunii sociale în plan 
strategic acţionează şi mass-media. [2, p. 12]

Astfel, în condiţiile bioetizării sferei securității, tocmai funcţia de infl uență 
exercitată asupra procesului decizional a comunicării mediatice (prin publici-
tate, propagandă), pe lângă multe altele, devine una dominantă şi decisivă în 
vederea efi cientizării acţiunii sociale la cel mai general nivel, prin fortifi carea 
rolului de conducător al politicului în procesul de transformare a sociumului şi 
adaptării sale organice la necesităţile perioadei de criză. În această ordine de 
idei, cercetătorul V. Moraru aminteşte că „ … mijloacele de comunicare pot fi  
privite drept vehicule ale ideilor şi ale obiectivelor social-politice, promotori 
ai schimbărilor (ori agenţi ai păstrării status quo-ului), asigurând pluralismul 
participativ.” [3, p. 3]. În aşa fel, devine clar că sfera impactului sociopolitic al 
mass-mediei, ca promotoare a schimbărilor, reprezintă o arie vastă şi un teren 
fertil pentru bioetizare, comunicarea mediatică transformându-se în epoca bi-
oetizării într-un agent hiperactiv al acestui proces global.

În acelaşi context, se impune deducţia conform căreia comunicarea me-
diatică se îmbogăţeşte substanţial sub impactul procesului de globalizare atât 
funcţional, cât şi ca valenţă sociopolitică, depăşind considerabil condiţia sa din 
perioada de până la declanşarea şi agravarea crizei globale, de simplu spaţiu 
sau locaţie de confruntare a diverselor aspecte ale vieţii contemporane precum 
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menţiona J. Lull: „Comunicarea este terenul de întâlnire conceptuală unde se 
intersectează relaţiile interpersonale şi inovaţiile tehnologice, stimulentele po-
litico-economice şi ambiţiile socioculturale, divertismentul uşor şi informaţia 
serioasă, mediile ambiante locale şi infl uenţele globale, forma şi conţinutul, 
substanţa şi stilul” [4, p. 9].

În condiţiile date, totuşi, mai multe tipuri de pericole securitare însoţesc 
creşterea rolului mass-mediei în perioada extensiunii procesului de globalizare 
echilibrat şi contrabalansat de tendinţa la fel de globală de bioetizare a tuturor 
sferelor sociale, inclusiv a securității. Aici vom aminti de pericolul exageră-
rilor de diversă natură, printre care se evidenţiază transformarea domeniului 
politic dintr-o suprastructură socială cu funcţia sa de bază de dirijare a sociu-
mului, în politică – spectacol, capabilă doar de manipulare, agitaţii şi incitarea 
spiritelor sociale, fără a deţine un control real asupra evoluţiei strategice a cor-
pului social, fi ind total sterilă în a propune, a convinge şi a implementa politici 
în benefi ciul comun, ci reducându-se doar la a antagoniza diversele tabere şi 
grupuri sociale, a incita opinia publică, contribuind decisiv la destabilizarea în 
fi nal a sociumului şi, deci, a îndepărtării colectivităţilor umane de scopul lor 
de edifi care a unui viitor acceptabil pe Terra prin salvgardarea valorilor umane 
universale [5, p. 78].  

Din perspectiva metodelor specifi ce epocii bioetizării, utilizate tot mai 
mult de diverşi factori care îşi propun transformarea sistemului social prin ra-
cordarea mass-mediei la procesele sociopolitice contemporane, se evidenţiază 
un şir de abordări originale. Astfel, scandalul reprezintă un propulsor efi cace 
al bioetizării sociale şi politice, precum și al domeniului securității, testat în 
mai multe sisteme politice avansate din punctul de vedere al racordării la prin-
cipiile şi priorităţile bioetice, prin dezvoltarea aspectelor juridice şi a evoluţiei 
mentalităţii în societate în condiţiile când progresul umanităţii se produce în 
salturi şi depinde în mod crucial de reajustarea practicilor politice şi juridice la 
necesităţile reale ale societăţii, inclusiv prin metode de securizare. Scandalu-
rile în mass-media, amplifi cate prin diverse mecanisme sociale de transmitere 
a informaţiei precum zvonul, pot fi  mai efi ciente în cazurile unor confl icte de 
interese, dar pot afecta stabilitatea, echilibrul și securitatea macro-sistemică.

Problematica alarmelor false în contextul planifi cării scandalurilor care 
pot fi  capabile de declanşarea unor transformări profunde ale sistemului de 
relaţii clientelare şi a racordării acestora la principiile, normele şi priorităţile 
bio-morale promovate de bioetică, devine un aspect controversat în practica 
dezvoltării evolutive bazate pe logica scandalului în domeniile socialmente 
sensibile, precum dezvoltarea aspectelor regulatorii şi juridice în diverse sfere 
contradictorii şi supuse unor pericole și amenințări de securitate umană, pre-
cum sfera eticii cercetării, a certifi cării şi evaluării profesionale, a domeniului 
decizional în genere etc.
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Alarmele false, în condiţiile necesitaţii organice a scandalurilor pentru efi -
cientizarea funcţionalităţii sistemului pentru promovarea politicilor şi strategi-
ilor, constituie un punct vulnerabil al modelului de dezvoltare bazat pe scan-
daluri declanşate şi promovate prin mass-media ca mecanism de eliminare a 
elementelor ce denaturează şi alterează sistemul din perspectiva corespunderii 
acestuia normelor democratice și priorităților securitare, generând inefi cienţă 
în activități şi dezamăgire socială. Astfel, alarmele false pot ajunge să submi-
neze chiar idea utilității acestei metode a scandalurilor de promovare a inte-
reselor şi politicilor, în aşa fel impunându-se nevoia de combatere a cauzelor 
primare ale acestor alarme false la etapa iniţierii scandalului social. 

Procesul de bioetizare a societăţii şi a sferei securității umane se afl ă în 
strânsă legătură cu mecanismul de transferare a modelului expertizării şi eva-
luării etice în sfera politicului la nivelul proceselor de elaborare, implementare 
şi monitorizare a funcţionării deciziilor sociopolitice, aplicat la etapa contem-
porană în domeniul cercetării ştiinţifi ce implicând subiecţi umani, ce devine un 
aspect tot mai actual în contextul necesităţii civilizaţiei umane contemporane 
de a se autoorganiza într-un mod cât mai efi cient, în vederea depăşirii crizei 
mondiale multidimensionale ce ameninţă omenirea tot mai clar şi insistent cu 
dispariţia ei totală de pe suprafaţa planetei. Astfel, pentru a atinge acest dezide-
rat, se cere o fundamentare cât mai solidă a mecanismului de expertizare etică 
drept practică procedurală distinctă de celelalte practici de aplicare a norme-
lor în relaţiile interumane, ca şi dintre individ şi societate. Această abordare 
metodologică a profi laxiei diverselor excese etice, normative şi procedurale 
care constă din evaluarea etică a fundamentelor şi premiselor pentru adoptarea 
deciziilor sociopolitice prin prisma valorilor şi principiilor teoretice de bază, 
precum şi a drepturilor şi libertăţilor subiecţilor la care aceste hotărâri deciziona-
le, politici sau strategii se referă în mod direct sau a căror interese vizează în mod 
indirect prin circumstanţele create conjunctural, trebuie să se poziţioneze din 
punctul de vedere al structurii sistemice a acţiunii practice de protecţie a subiec-
ţilor sociali (indivizi, grupuri, organizaţii şi instituţii, state, organisme internaţi-
onale şi comunitatea internaţională) la hotarul trecerii de la refl ecţia şi discursul 
etico-teoretic la aplicarea juridică a prevederilor legale în practica cotidiană. 

Stabilirea unui model al expertizării etice a deciziilor politice şi supunerii 
politicilor şi strategiilor de stat şi internaţionale unor procese de confruntare şi 
concordare cu imperativele şi normele morale general unifi cate spre a atinge 
un nivel pozitiv al acceptabilităţii sociale al politicilor şi strategiilor promova-
te se impune ca fi ind una dintre priorităţile în domeniul conducerii societăţii 
de mâine. Modelul evaluării etice a proiectelor științifi ce, cu precădere din 
domeniul cercetării, implicând subiecţi umani, poate şi trebuie extins asupra 
altor domenii de investigație științifi că, inclusiv în sfera științelor sociale sau 
în studiul specifi c ştiinţelor exacte şi ale naturii ce pot avea repercusiuni asupra 
condiţiei de viaţă şi sănătate a omului. 
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Importanţa separării evaluării şi aprecierii calităţii ştiinţifi ce a cercetărilor 
biomedicale de evaluare a calităţii etice şi corespunderea investigaţiei cerin-
ţelor internaţionale în domeniul eticii cercetării devine o piatră de cotitură în 
dezvoltarea ulterioară a practicii aprobării etice a diverselor decizii, ce vine 
sa afecteze multiple aspecte sociale, inclusiv evaluarea celor mai generale 
decizii cu caracter strategic, precum deciziile politice locale, naţionale, regi-
onale sau internaţionale. 

Un control social efi cient poate fi  impus în domeniul aplicării tehnologii-
lor avansate în sfera securităţii şi apărării prin stabilirea şi instituţionalizarea 
obligativităţii expertizării etice (similar cu expertizarea etică în cercetare) a 
proiectelor, programelor sau proiectelor sociale, politice, ecologice sau din 
domeniul securităţii cu implicaţii în sfera protecţiei integrităţii individuale, de 
grup, a statului sau regionale şi internaţionale.  În acest context, expertizarea 
şi evaluarea etică în domeniul cercetării, implicând subiecţi umani, pot servi 
drept un proiect-pilot de testare a sustenabilităţii şi viabilităţii sistemului de 
control social asupra aspectelor periculoase ale activităţii umane, în vederea 
extinderii cât mai largi a acţiunii acestui mecanism de control asupra tuturor 
sferelor sociale, politice, economice etc., care prezintă interes şi comportă un 
oarecare pericol pentru securitatea umană. 

În cadrul evaluării etice a cercetărilor biomedicale de către comitetele de 
etică a cercetării (bioetice), devine o nevoie imperativă, în cadrul evaluării 
etice şi emiterii deciziei fi nale (sau intermediare, după caz) de a sublinia şi în-
curaja dezbaterea din cadrul organizaţiei specializate şi responsabile cu evalu-
area etică, precum şi dezbaterea publică, să graviteze în jurul aspectelor etice, 
marginalizând intenţionat discuţiile şi rolul aspectelor de design şi metodolo-
gie ştiinţifi că în cercetare, deoarece, în mod natural, alte aspecte precum cele 
metodologice şi de elaborare a formatului investigaţiei, menţionate mai sus, 
tind să capteze atenţia, timpul şi efortul membrilor acestor comitete de etică, 
pe când problematica relevanţei morale a proiectelor de cercetare devenind 
un aspect secundar şi dependent de condiţiile metodologice şi de context. În 
consecinţă, extinderea practicii evaluării etice a diverselor decizii este pusă 
sub semnul întrebării, fi ind subminată de limitele contextului în care aspec-
tele etice se manifestă. În cazul în care subiectele şi aspectele etice vor prima 
în comparaţie cu aspectele metodologice şi de context, va deveni posibil un 
progres clar în domeniul creşterii calităţii evaluării etice, în domeniul creşterii 
calităţii profesionale a membrilor comitetelor de etică, precum şi sub aspectul 
uniformizării şi unifi cării principiilor şi valorilor teoretice şi a practicilor şi 
procedurilor aplicative, spre extinderea şi creşterea importanţei sociale şi ma-
cro-sistemice a acestui gen de instituţii precum comitetele de bioetică sau de 
etică a cercetării, precum şi a proceselor sociale de reviriment etic generate de 
răspândirea în spaţiul ştiinţifi c, social, economic, politic a evaluării etice. 
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Soluţionarea problemei supravieţuirii omenirii în condiţii decente, asigu-
rând toate premisele necesare pentru un nivel înalt de viaţă și de securitate 
umană al fi ecărui individ, dar şi al umanităţii în ansamblu, în perioadele ulteri-
oare de după depăşirea crizelor ce ameninţă civilizaţia contemporană, depinde 
în mare măsură de găsirea unei formule funcţionale pentru stabilirea unui con-
trol social efi cient, inclusiv prin diverse surse mass media, asupra procesului 
de dirijare socială, mai ales în cazul procesului managerial folosind tehnologii 
biologice şi informaţionale avansate, la care marea majoritate a populaţiei nu 
are acces, spre a asigura o dezvoltare durabilă a întregii civilizaţii umane în 
condiţii de echitate. Astfel, se poate remarca un şir de mecanisme ce se impun 
a fi  puse în aplicare pentru realizarea acestui deziderat, afl ându-se într-o inter-
dependenţă sistemică. Democratizarea accesului la deciziile politice şi sociale 
de importanţă cardinală pentru societate, fortifi carea sistemului juridic şi de 
apărare a drepturilor şi libertăţilor omului, creşterea importanţei fundamentării 
ştiinţifi ce a procesului de guvernare şi proiectelor sociopolitice, mecanisme 
importante dar care pe departe sunt depăşite de rolul mediator în cadrul stabi-
lirii unui control social efi cient asupra procesului decizional din sfera socio-
politică, al fortifi cării şi sprijinirii mass media ca a patra putere în stat şi cel al 
expertizării etice a proiectelor, politicilor şi strategiilor macro-sociale propuse 
spre a fi  implementate în practica socială de către clasa politică.   

Tot mai mult bioetica intervine din punct de vedere metodologic şi teore-
tic, dar şi în sens praxiologic în a explica diverse aspecte şi subtilităţi, ne mai 
evidenţiate cu atât de multă rigoare ca până acum, ale diverselor procese şi fe-
nomene sociale, printre care cele politice se înscriu plenar în misiunea globală 
a acestui nou domeniu al ştiinţei, dar şi al sferei aplicative, cea de elaborare, ci-
zelare şi furnizare a unui aparat şi metodologii viabile şi efi ciente de depăşire a 
problemelor globale, aspect subliniat și de cercetătorii A.D. Ursul, I. Rusandu 
și A. Capcelea, ca şi componente structurale ale crizei mondiale contempora-
ne, şi prin asta – de asigurare a unei dezvoltări sustenabile şi durabile a ome-
nirii în perioada postcriză, sprijinind metodologic şi instituţional continuitatea 
evolutivă a calităţii vieţii civilizaţiei contemporane [6, p. 51].  

Din perspectiva elaborărilor bioetice, diverse aspecte se vor evidenţia şi vor 
deveni primordiale în contextul adaptării  sistemului sociopolitic contemporan 
și al sistemului securității umane la rigorile timpului şi priorităţile stringente. 

Potrivit teoriei sinergeticii, în cadrul oricărui sistem autoorganizat, ine-
vitabil există şi elemente entropice, de balansare, necesare unei funcţionări 
durabile a sistemului, viziune promovată și de A. Suhanov [7, p. 16]. Contra-
balansând orientarea organizată a informaţiei, entropia socială, ca disfuncţie 
socială şi, totodată, în calitate de componentă intrinsecă a sistemului social 
viabil autoorganizat este importantă, potrivit profesorului T. N. Țîrdea, iar stu-
diul diferitelor aspecte ale acesteia devine tot atât de necesar ca şi cercetarea 
informaţiei sociale, ca mobil organizatoric al progresului social [8, p. 26]. 
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Furnizarea informaţiei sociale cât mai exacte, mai operative şi oportune, 
inclusiv cu ajutorul mediilor informatice computeriale, reprezintă antidotul 
degradării atât structural-organizaţionale, cât şi morale a sociumului, alături de 
bioetizarea intensivă a sociumului în genere, a sferei politicului şi a domeniu-
lui decizional, în mod special, într-un mediu politic predominant entropic, ha-
otic, precum cel contemporan, supus unor constrângeri externe ca schimbarea 
climei, degradarea mediului ambiant până la o stare inacceptabilă, inutilizabil 
pentru un trai uman decent, în condiții de insufi cienţă a resurselor naturale 
în genere, a celor energetice în mod particular, fi ind permanent bulversat de 
nenumărate crize şi șocuri sociale interne în strânsă corelare cu fenomenele şi 
procesele politice globale.

Printre numeroasele funcţii ale sistemului social se numără şi funcţia de 
prezervare şi perpetuare a sistemului, a stării sale durabile, precum şi cea de 
optimizare, adică de perfecţionare continuă a acestuia. Totodată, ca şi orice 
alt organism viu, şi organismul social are disfuncţiile sale, mai cu seama în 
perioada crizei globale care bulversează mersul fi resc al proceselor sociale, şi 
care foarte des îmbracă formele unor astfel de patologii social-politice, pre-
cum: terorismul, extremismul, criminalitatea politică, şantajul, corupţia ş. a., 
ce slăbesc sistemul social global şi contribuie la persistenţa accentuată a im-
perfecţiunii lui, contribuind la o şi mai grabnică adâncire a crizei mondiale, 
extinsă astfel până la cele mai particulare aspecte pe plan local. Aceste dis-
funcţii ale sistemului social au existat în toate timpurile, dar, paradoxal, tocmai 
în perioada contemporană, perioada cea mai evoluată şi avansată a umanităţii, 
patologiile sociale, în special, terorismul, capătă o amploare extraordinară, în 
concordanţă cu teoriile contemporane de echilibru cantitativ şi calitativ dintre 
ordine şi dezordine, informaţie şi entropie. Grupurile sociale constituite şi or-
ganizate în scopuri teroriste adesea recurg şi la alte metode de intimidare soci-
ală şi politică (şantaj, corupere, atentate, intimidări prin violenţă etc.), de aceea 
perspectiva analizei deductive a patologiilor sociale poate fi  redusă la anali-
za problematicii terorismului şi a infl uenţei sale asupra metodelor, practicilor 
şi procedurilor de elaborare, promovare şi implementare a politicilor publice 
(public policymaking process), în condiţiile necesităţii vitale de adaptare şi 
racordare a întregului sistem sociopolitic la imperativele, valorile şi principiile 
bioetice, ceea ce şi presupune procesul de bioetizare a securității și politicului, 
cu scopul obţinerii unor rezultate mult mai performante pe termen lung în plan 
geo-strategic, în vederea depăşirii crizei mondiale [9, p. 262].

Termenul de „terorism” a apărut pentru prima dată cu 200 de ani în urmă, 
în suplimentul pentru anul 1798 al Dicţionarului Academiei Franceze. Iar una 
dintre cele mai timpurii forme de manifestare a terorismului entropic, înre-
gistrată istoriografi c, reprezintă secta religioasă a sicarilor, care a activat în 
Palestina în sec. I d. Hr. Un comentator de politică externă american de notori-
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etate, W. Laqueur, în una din operele sale consacrate fenomenului sociopolitic 
al terorismului, menţionează că între anii 1937 şi 1981 s-au dat 109 defi niţii 
acestui fenomen, dar niciuna dintre ele nu este sufi cient de cuprinzătoare. În 
Regatul Unit al Marii Britanii, stat care s-a confruntat pe parcursul sec. XX cu 
fenomenul terorismului entropic (terorismul iredentist irlandez) s-a recurs, în 
cadrul unei legi din 1974, la o astfel de defi nire (evident nici aceasta perfectă) 
a fenomenului în cauză: „ …folosirea violentei în scopuri politice, incluzând 
orice recurgere la violenţă în scopul de a plasa publicul sau orice grup din 
public într-o stare de frică” [10, p. 45]. Potrivit şcolii politologice americane, 
termenul de „terorism” capătă mai multe înţelesuri, defi niţii şi conceptualizări, 
dintre care se disting patru sensuri diferite. Astfel, primul dintre acestea este 
înţeles ca o acţiune violentă, direcţionată contra populaţiei civile, fără o ţintă 
clară, acţiune menită să creeze haos şi teamă în rândurile populaţiei şi în acest 
mod să afecteze siguranţa şi stabilitatea socială, să discrediteze imaginea gu-
vernanţilor, care nu sunt capabili să asigure securitatea persoanei şi prin urma-
re, un trai decent al populaţiei.

A doua perspectivă asupra fenomenului terorismului destabilizator (în sens 
macrosistemic) poate căpăta sensul de violenţă contra reprezentanţilor puterii, 
adică a factorilor de decizie şi a autorităţii publice (poliţie, politicieni, diplo-
maţi), prin acţiuni de intimidare, şantaj, atentat cu scopul de a-i determina să 
recurgă la concesii în favoarea grupului terorist, a idealurilor şi scopurilor pro-
pagate de grup. Această perspectivă a terorismului entropic, direcţionată spre 
puterea ofi cială, poate căpăta o amploare şi o imagine a unei mişcări revoluţi-
onare, care tinde să schimbe prin forţă guvernarea de stat. Astfel, se poate crea 
confuzia dintre o perspectivă care cataloghează o persoană drept terorist şi 
alta care apreciază acţiunile aceluiaşi individ ca pe ale unui luptător progresist 
pentru drepturile şi libertăţile omului, etniei, naţiunii, statului etc.

La nivelul politicii internaţionale există un „terorism sponsorizat” de factori 
externi, care poate fi  atât ofi cial, guvernamental, cât şi neofi cial, individual, de 
grup. Terorismul entropic ce ţine de a treia categorie poate fi  conceput drept un 
război partizan nedeclarat dintre state sau dintre nişte grupuri de ţări, exprimat 
prin terorism informaţional, computerial, atentate contra autorităţilor, explozii 
şi acţiuni criminale contra populaţiei sau prin fi nanţarea unor grupări ilegale, 
separatiste, criminale, teroriste etc., toate urmărind scopul de a submina şi de 
a slăbi siguranţa naţională.

Cea de a patra perspectivă consideră drept teroriste şi implicit, bazate pe 
principiul dezordinii şi deci lipsite de viitor, regimurile nedemocratice, an-
tipopulare, care prin acţiuni guvernamentale admit sau cauzează abuzuri de 
putere, constrâng libertatea şi drepturile fundamentale ale propriilor cetăţeni şi 
prin aceasta terorizează populaţia [11, p. 542]. În perspectiva conceptualizării 
problematicii terorismului ca fl agel ce subminează însăşi existenţa pe viitor a 
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civilizaţiei umane au contribuit decisiv evenimentele din 11 septembrie 2001 
din SUA, când în urma unor multiple atacuri puse la cale de organizaţii teroris-
te internaţionale din lumea arabă cu avioane de cursă asupra unui şir de clădiri-
simboluri ale măreţiei SUA în lume ca superputere, au decedat sute de victime 
civile. În acest sens, s-a declanşat un proces foarte periculos de extindere a unii 
tip total inuman şi degradant pentru persoana umană de infl uenţare a opiniei 
publice şi deciziilor sociopolitice – terorismul suicidal. Potrivit statisticilor, 
în perioada dintre 1980 şi 2003, această formă de terorism nu depăşea 3% din 
structura terorismului internaţional şi local, pe când, începând cu acest punct 
de pornire care a constituit 11 septembrie 2001, ponderea terorismului suicidal 
în structura generală a formelor de terorism a depăşit 50% în anul 2003 şi se 
afl ă în continuă creştere [12, p. 95]. Această tendinţă a deplasării accentelor 
din punctul de vedere al componenţei şi formelor terorismului în perioada con-
temporană poate fi  explicată oarecum prin prisma bioeticii în condiţiile degra-
dării relaţiilor interumane sau devalorizării şi atitudinii dispreţuitoare a omului 
contemporan faţă de propria corporalitate, faţă de personalitatea şi esenţa şi 
rolul fi inţei umane în sens universal [13, p. 266]. Extinderea formei suicidale, 
mai cu seamă în cazul terorismului internaţional, confi rmă degradarea spiritu-
ală a conştiinţei şi mentalităţii civilizaţiei contemporane care constituie esenţa 
şi cauza crizei morale ca factor generator al degradării în celelalte domenii ale 
vieţii umane individuale şi vieţii sociumului. În acest fel, o soluţie viabilă la 
degradarea continuă a condiţiei umane, a valorii şi ponderii omului în cadrul 
proceselor globale poate constitui bioetizarea sferei sociale în genere, a dome-
niului sociopolitic, dar mai cu seamă a sferei decizionale împreună cu sistemul 
de presiuni şi infl uenţe aferent acestuia, ceea ce ar presupune racordarea men-
talităţii şi practicilor specifi ce la valorile, imperativele, priorităţile şi principiile 
bioetice, precum principiul coevoluţiei dintre natură şi societate, principiul bi-
osferocentrismului, principiul autonomiei individului uman şi a colectivităţilor 
aplicat în vederea implicării acestora în procesele ce-i vizează nemijlocit, confi -
denţialitatea, acordul informat, principiul echităţii şi justiţiei şi altele.

Fără nicio umbră de îndoială, această formă suicidală a terorismului ampli-
fi că specifi cul entropic şi macrodestabilizator al terorismului pentru sistemul 
sociopolitic. Terorismul entropic ca problemă şi piedică a funcţionării orga-
nizate, în perioada amplifi cării crizei globale, a regimului democratic, fi e sub 
forma sa internă, fi e sub forma terorismului internaţional, ca terorism poli-
tic sau de drept comun, indubitabil, se situează în sfera criminalităţii, cu atât 
mai mult în condiţiile insecurităţii generale tot mai pregnante pentru întrea-
ga societate contemporană, la care se formulează un şir de reacţii construc-
tive şi soluţii, printre care soluţia bioetică pare a fi  acceptată în principiu de 
majoritatea comunităţii ştiinţifi ce şi elitelor sociopolitice de toate nivelurile. 
Problematica terorismului, ca expresie a unor idei politico-sociale extremiste, 
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cu atât este mai relevantă pentru demersul ştiinţifi c politologic, dar şi pentru 
discursul din cadrul opiniei publice, cu cât se perseverează în a face deosebiri 
tranşante în ceea ce priveşte îndepărtarea de poziţiile ideologice centriste, în 
contextul încadrării în spectrul „coloraturii” politice. În sfera ideologică extre-
mistă se înscriu atitudini, poziţii rigide, ireconciliabile care favorizează ceea ce
G. Sartori numea „forţă centrifugă” în viaţa politică, însemnând o clară ame-
ninţare pentru regimul democratic, ca şi pentru securitatea şi integritatea statu-
lui (teritorială, naţională, informaţională, civică) [14, p. 23; 15, p. 38-41]. Din 
punct de vedere ideatic, terorismul entropic, ca exprimare a extremismului, 
poate fi  şi o expunere a unei atitudini de opoziţie social-politică. Constituind o 
contrapunere dialectică administraţiei ofi cializate, opoziţia politico-socială în 
sens teoretico-clasic se situează pe platforma etică a dreptului natural al mi-
norităţii politice, care presupune activitatea de a critica şi controla majoritatea 
sociopolitică şi de a susţine o opoziţie alternativă. Astfel, orice opoziţie socială 
nu este doar tolerată, ci este şi obligată, în virtutea împrejurărilor, să-şi asume 
unele funcţii în cadrul sistemului social-global, precum şi în cadrul subsiste-
mului politic, în mod expres. Cu toate acestea, se distinge opoziţia „loială”, 
care adoptă o atitudine reformistă referitor la alternanţa la putere în cadrul 
unor parametri constituţionali, şi opoziţia „fundamentalistă”, care reprezintă 
cazul clasic al unei opoziţii “din principiu”, extremiste şi ireconciliabile, ba-
zându-se pe transformarea radicală a sistemului social în genere şi respingând 
cu desăvârşire orice negociere şi consens [16, p. 397; 17, p. 224].

Ca fenomen marginal, din punctul de vedere al utilităţii şi organizării opti-
male general-globale, terorismului entropic se exprimă şi ca procedeu extrem 
de condiţionare a unor alegeri publice, soluţii, decizii, strategii sociale, iar în 
foarte multe cazuri concrete, deşi coordonat de o reţea întreagă de instituţii şi 
organizaţii, reprezintă un gest mai degrabă individual care este necesar de stu-
diat întrun context potrivit, adică din perspectivă socio- sau psihopatologică. 
Cazurile de atentate în locurile aglomerate efectuate de către terorişti–kami-
kaze dotaţi cu material explozibil sau infl amabil nu sunt foarte rare în istoria 
civilizaţiei contemporane, multe dintre ele soldându-se cu numeroase jertfe 
umane. Totuşi actele de terorism ce destabilizează întregul sistem social se pla-
nifi că şi se organizează difi cil şi sunt acţiuni şi iniţiative, mai mult, individuale. 
Având în vedere practica concretă înregistrată, se poate de conchis că cele mai 
odioase atentate au fost organizate de secte, de organizaţii extremiste mici, în 
cadrul unui cerc restrâns de persoane.

Încercând să clasifi căm fenomenul terorismului perturbator, amintim de un 
terorism entropic intern ce seamănă teroare şi frică printre populaţia civilă, 
care poate fi  motivat ideologic, adică poate fi  de dreapta sau de stânga, naţio-
nalist (cazul Spaniei – ETA, cazul Marii Britanii – IRA, Franţa – separatismul 
corsican), separatist sau cu scopuri criminal-economice. Toate aceste forme 
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infl uenţează malefi c factorii de decizie şi în întregime sistemul social, slăbind 
autoritatea statului. În bibliografi a de specialitate se aminteşte de grupările 
teroriste (gherile) transfrontaliere de sorginte comunistă din zona Asiei de Sud 
şi de Sud-est, din Filipine, Cambodgia, Malaiezia, Vietnam, Laos, Thailanda. 
Cele din Vietnam, din anii ’70, de exemplu, au constituit unul din motivele ofi -
ciale ale intervenţiei americane în această ţară. În America Latină, de aseme-
nea, există un focar de grupări teroriste şi criminale, specializate în producerea 
şi trafi cul de droguri. Potrivit unui raport anual privind problema terorismului 
al Departamentului de Stat al SUA, din 1998, 33% dintre acţiunile teroriste 
comise pe Glob au avut loc în Columbia cu implicarea FARC, iar anual, pe 
Terra, decedau din această cauză 300 de persoane. Una dintre cele mai com-
plicate probleme pentru civilizaţia occidentală este terorismul fundamentalist 
islamist, şi aceasta nu doar din motive religioase sau ideologice, ci mai mult 
din motive economice şi fi nanciare.

Dar pe lângă terorismul naţionalist intern amintit mai sus care constitu-
ie o plagă socială, politică şi economică majoră atât pentru ţările pe care le 
afectează nemijlocit, cât şi pentru omenire în genere, se remarcă terorismul 
internaţional, caracterizat de cele mai odioase crime contra umanităţii, de acte 
teroriste de răsunet şi de referinţă pentru întreaga evoluţie a umanităţii, care 
determină tendinţele şi trendurile politicilor de combatere a criminalităţii în 
genere, deoarece în cadrul terorismului internaţional se folosesc cele mai per-
formante tehnologii militare, informaţionale şi de infl uenţare şi manipulare a 
conştiinţei sociale, implicând războiul mediatic internaţional. Aici vom aminti 
de astfel de atentate teroriste deosebit de sângeroase, precum cele puse la cale 
după 2010 de organizația teroristă Statul Islamic din Irak și Siria ce este deo-
sebit de activă în Irak și Siria, autoproclamându-se califat islamic cu capitala 
la Raka, de  al-Qaeda – o organizaţie militantă islamistă, fondată de Osama bin 
Laden, inamicul numărul unu al SUA pe parcursul mai multor ani, organizaţie 
teroristă devenită „liderul mondial în organizarea atentatelor, autorul a circa 70 
la sută din totalul de atacuri sinucigaşe” [12, p. 97], cu atentatele din 11 sep-
tembrie 2001 din New York şi Washington; Aum Senrike cu un şir de antenate 
teroriste precum cel din metroul din Tokio din 20 martie 1995 cu gazul sarin şi 
care a încercat, nu fără de succes, să procure elemente componente ale bombei 
atomice pentru a şantaja guvernele lumi; Partidul Muncitorilor din Kurdistan 
(PKK) ce acţionează regional în statele cu populaţie kurdă din Orientul Apro-
piat, ce din 1984 a transformat Sud-estul anatolian turc, locuit în majoritate de 
kurzi, în teatrul unor lupte între rebelii kurzi din PKK şi forţele de securitate 
turce, astfel ca această organizaţie, considerată teroristă de majoritatea statelor 
lumii, a atacat interesele Turciei şi pe kurzii bănuiţi de colaborare cu guvernul 
turc, adeseori folosindu-se de baze din Irak şi Siria, conducătorul partidului, 
Abdullah Ocalan, a fost arestat de autoritățile turce în 1999, fi ind apoi judecat 
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şi condamnat pentru trădare; atentatul din vara 1972 de la Olimpiada de  la 
München, Germania asupra delegaţiei de olimpici ai Israelului, organizat de o 
reţea internaţională de organizaţii teroriste şi realizat de grupul terorist „Sep-
tembrie Negru” cu executanţi în majoritatea lor fi ind de origine arabă. 

De regulă, acţiunile teroriste de răsunet precum cele menţionate mai sus, 
organizate şi executate de reţele internaţionale de terorişti, determină pe mult 
timp înainte comportamentul guvernelor lumii şi organizaţiilor mondiale spe-
cializate în asigurarea securităţii internaţionale în vederea combaterii efi ciente 
a unor astfel de atentate. Aceste acte teroriste de rezonanţă, soldate cu zeci sau 
sute de morţi şi mii de victime colaterale, au contribuit la reconştientizarea şi 
reconceptualizarea valorilor fundamentale în societatea umană, adeseori tero-
riştii atingându-şi scopul prin înspăimântarea şi terorizarea populaţiei civile, 
declanşând crize politice serioase la nivelul unui stat, determinând schimbarea 
de guvern şi reorientarea cursului politicilor interne şi externe, ceea ce inspiră 
teroriştii internaţionali să continue misiunea ingrată pe care şi-au asumat-o, 
destabilizând şi dezechilibrând sistemul de securitate mondială, sistemul so-
ciopolitic şi economic mondial.

Costurile economice ale terorismului sunt extrem de ridicate, astfel că nu-
mai SUA (până la atentatul din 11 septembrie 2001) aloca anual 5 mlrd. de 
dolari pentru combaterea acestei plăgi sociale numai pe teritoriul SUA [10, 
p. 50], iar după atentatele din 11 septembrie 2001, din unele surse, a crescut 
chiar de zeci de ori. Suma cheltuielilor se dublează dacă adăugăm costurile 
pentru protecţia personală a oamenilor de afaceri și a structurilor economice 
private americane. Plus la aceasta, terorismul anual aduce prejudicii serioase 
turismului internaţional, industriei petroliere, complexului energetic mondial, 
afectează grav economiile tuturor statelor lumii. Totuşi, până în anul 2000 s-a 
înregistrat o micşorare a numărului actelor teroriste de la 600 în anii ’60- ’70 
ai sec. al XX-lea până la 250 în anul 2000. După tragedia din 11 septembrie 
2001 de la New York, se poate afi rma că a început o nouă eră a terorismului, 
cu folosirea tehnologiilor de vârf, lansându-se o nouă percepţie internaţiona-
lă a actului terorist, precum şi a combaterii lui, a necesităţii coalizării contra 
acestui „rău materializat”. 

Datorită difuzării operative a ştirilor despre atentate şi alte acte teroriste pe 
scară naţională şi internaţională, terorismul entropic capătă o nouă amploare, 
astfel constituindu-se o nouă pârghie de infl uenţă şi presiune asupra opiniei 
publice, de asemenea şi asupra politicilor publice [18, p. 309]. Astfel, astăzi în 
condiţiile crizei mondiale, problema terorismului destabilizator în plan macro-
sistemic constituie o preocupare de securitate pentru toate statele lumii, în mod 
deosebit pentru comunitatea internaţională, deoarece acest fl agel social capătă 
o amploare deosebită şi este incomparabil cu posibilităţile de luptă contra lui 
ale fi ecărui stat luat în parte. Actualmente, terorismul entropic şi criminalitatea 
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internaţională devin factori perturbatori şi parazitari fatali pentru întregul sis-
tem al relaţiilor internaţionale.

Clasifi carea separatismului ca terorism este una deja consacrată în litera-
tura de specialitate și reprezintă un subiect larg dezbătut printre politologi, 
confl ictologi, sociologi etc. Mai cu seamă, corelația dintre separatism și tero-
rism se analizează de mai multe decenii în cadrul școlii politologice pluraliste. 
Spre exemplu, J.M. Shafritz, încă la sfârșitul anilor ’80 ai secolului trecut, 
vorbea de mai multe forme de terorism, printre care se încadrau plenar și re-
gimurile sociopolitice care induceau teroare, opresiune și adoptau o atitudine 
inumană față de persoane, mai ales dacă le lipsea legitimitatea și recunoașterea 
internațională, precum regimurilor separatiste [19, p 542]. Și în alte lucrări mai 
recente se promovează aproximativ același punct de vedere, precum că orice 
mișcare separatistă trece inevitabil printr-o fază teroristă, generând fenome-
nul „terorismului separatist” care poate fi  anihilat doar în cadrul unui sistem 
democratic și constructiv, ce transferă violența teroristă în spațiul dezbaterilor 
publice și soluțiilor politice [20, p. 121; 21, p. 108].

În ceea ce priveşte actualitatea și relevanța problematicii expansiunii te-
rorismului pentru Republica Moldova, trebuie de subliniat că statul nostru se 
confruntă deja de mai bine de două decenii cu problema separatismului trans-
nistrean, care reprezintă un caz clasic de terorism entropic, din perspectiva 
școlii politologice pluraliste, prezentată mai sus. Regim separatist fi nanţat şi 
sprijinit din exterior, pentru a dezorganiza situaţia internă, pentru a şantaja 
factorii de decizii, a teroriza opinia publică prin demoralizare, subminând efor-
turile Republicii Moldova de aderare la UE și periclitând orice tentativă de 
integrare plenară în comunitatea mondială prin atragerea de investiții în eco-
nomia autohtonă. Cu regret, în pofi da negocierilor continue în diverse formate 
dintre autoritățile de drept din Republica Moldova și cele autoproclamate, de-a 
lungul timpului după încetarea fazei fi erbinți a confl ictului de pe Nistru, nu s-a 
reușit pe deplin transferarea potențialului violent și a amenințărilor referitor 
la securitatea statului ce provin din partea autorităților separatiste, în planul 
discuțiilor și dezbaterilor constructive în vederea elaborării unui model de re-
integrare în sistemul constituțional al Republicii Moldova a teritoriilor contro-
late de separatiști. Și acest eșec al clasei politice și al societății moldovenești 
în întregime poate fi  explicat în termenii paradigmei pluraliste, prin demo-
cratizarea și dezvoltarea insufi cientă atât umană, cât și economică a societății 
noastre, condiție ce nu permite separatismului transnistrean, în cazul de față, 
să depășească faza sa teroristă, amenințătoare și violentă.

În așa fel, determinată, în principal, de subdezvoltare, Republica Moldova 
continuă să „găzduiască” fi liale ale organizaţiilor recunoscute pe plan mondial 
ca teroriste, spre exemplu precum PKK (Partidul Muncitorilor din Kurdistan) 
[22], în ciuda eforturilor autorităţilor de drept și serviciilor specializate autoh-
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tone de a monitoriza situaţia din regiune şi din interiorul Republicii Moldova 
și de a acționa în consecință. Structurile criminale de pe teritoriul Republicii 
Moldova sunt interesate, cel mai des, de trafi cul drogurilor, trafi cul de „carne 
vie” în vederea exploatării sexuale a persoanelor, a materialelor explozibile şi a 
armamentului, actualmente aceste forme de destabilizare a situației interne din 
Republica Moldova fi ind cele mai profi tabile tipuri de business criminal [23]. 
La fel, în Republica Moldova își găsesc adăpost multe persoane căutate pen-
tru săvârşirea de crime cu precădere în spaţiul postsovietic slab securizat [24]. 
Proporţii mari capătă şi criminalitatea la scară largă în scopuri material-econo-
mice precum evaziunea fi scală, corupţia la diferite nivele ale administraţiei de 
stat din Republica Moldova, favorizată din şi prin teritoriul din stânga Nistrului, 
necontrolat de autoritățile de drept. Separatismul, ca formă a terorismului en-
tropic, criminalitatea internă şi cea internaţională aduc Republicii Moldova 
prejudicii enorme, fapt care se confi rmă prin starea economică deplorabilă a 
societății moldovenești, emigraţia masivă a forţei de muncă şi a populaţiei din 
Republica Moldova pe parcursul a mai bine de două decenii de la declararea 
independenței țării, perioadă în care și PIB-ul s-a redus cu peste 100%.

În felul acesta, se evidenţiază acele tendinţe şi trenduri care există în dome-
niul identifi cării, conceptualizării şi comprehensiunii teoretice a fenomenului 
terorismului sub toate formele în care se manifestă acesta la etapa contem-
porană a dezvoltării societăţii şi în contextul acelor probleme grave cu care 
se confruntă. Este indubitabil că terorismul în ultimele decenii se înscrie în 
categoria celor mai grave probleme ce ameninţă securitatea umană, problemă 
care în cazul nesoluţionării la timp şi a scăpării acesteia de sub controlul auto-
rităţilor abilitate, este capabilă să ameninţe chiar şi existenţa viitoare a omului pe 
Terra. În condiţiile date, aparatul bioetic poate aplicat pentru a identifi ca soluţii 
viabile şi de a controla acest fenomen al terorismului în limitele moralului şi 
al relaţiei etice armonioase cu mediul ambiental, cu condiţia umană bio-psiho-
socială, în perspectiva depăşirii întregului complex de probleme globale, îm-
bogăţindu-ne cu încă o experienţă extremă [25, p. 39]. Escaladarea ameninţării 
la adresa securităţii sub toate planurile, începând de la securitatea personală 
a fi ecărui individ luat în parte, a comunităţilor şi grupurilor umane până la 
securitatea globală este determinată nemijlocit de creşterea gradului de vulne-
rabilitate a umanităţii în genere, dar şi a subiecţilor dreptului internaţional luaţi 
în parte, a statelor lumii, instituţiilor şi organizaţiilor reprezentative pentru pu-
terea în stat, a comunităţilor umane în cel mai larg sens al conceptului. Astfel, 
doar o reconsiderare a priorităţilor, metodelor şi strategiilor de implementare a 
acestora în vederea atingerii unei dezvoltări sustenabile macro-sociale pe ter-
men lung poate fi  acel obiectiv, prin atingerea cărui să se diminueze substanţial 
impactul terorismului asupra destinului omenirii.  

Potrivit numeroaselor surse, biosecuritatea capătă multiple sensuri şi în-
ţelesuri funcţionale, în dependenţă de abordarea praxiologică şi teoretică a 
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perturbaţiilor catastrofale din biosferă în perioada contemporană. Astfel că 
organizaţiile regionale şi internaţionale tind să defi nească acest concept drept 
totalitate de măsuri luate pentru a reduce sau elimina riscurile potenţiale ce 
pot apărea ca o consecinţă a utilizării organismelor modifi cate genetic, care 
ar putea avea efecte adverse asupra sănătăţii umane şi asupra conservării şi 
utilizării durabile a diversităţii biologice. În alt context, biosecuritatea apare 
că rezultat al eforturilor de reducere sau eliminare a riscurilor potenţiale care 
pot apărea ca o consecinţă a utilizării biotehnologiei moderne şi a produselor 
bioindustriale [26, p. 126]. 

Majoritatea convenţiilor internaţionale, ca elemente ale sistemului mondial 
şi regional de cooperare privind biosecuritatea, vin să contribuie la asigurarea 
unui nivel adecvat de protecţie pentru siguranţa transferului, utilizării şi mani-
pulării cu OVMG (organisme vii modifi cate genetic), care deţin o combinaţie 
de material genetic, obţinută prin intermediul biotehnologiei moderne, capabi-
le de reproducere şi / sau multiplicare şi care ar putea avea efecte nefaste asu-
pra conservării şi utilizării durabile a diversităţii biologice, ţinându-se cont de 
pericolele şi riscurile pe care le pot prezenta pentru sănătatea umană, inclusiv 
în condiţiile transferului transfrontalier neautorizat al acestora.

Nevoia de biosecuritate în perioada contemporană este generată de nume-
roasele ameninţări şi pericole pentru viaţa umană sau pentru echilibrul biosfe-
rei. Biotehnologia modernă a apărut relativ recent şi poate conţine unele necu-
noscute în privinţa interacţiunii dintre OVMG şi mediul înconjurător. La fel, 
eventualele efecte negative asupra diversităţii biologice şi potenţialele pericole 
pentru sănătatea umană constituie subiecte controversate în prezent. Astfel, 
există riscul apariţiei unui impact negativ şi destabilizant al noilor biotehnolo-
gii asupra unor elemente din faună sau fl oră, sau asupra mediului înconjurător 
în totalitate. Există îngrijorări reale ale specialiştilor care vizează comporta-
mentul unor OVMG pentru a nu deveni specii invazive sau care periclitează 
stabilitatea materialului genetic nou format. Pericolul apariţiei unor maladii 
incurabile şi pandemice, ce pot ameninţa cu dispariţia întreaga specie umană, 
de asemenea fac parte din lista potenţialelor subiecte de preocupare a cercetă-
torilor din domeniul biosecurităţii.

Înconjurată de numeroase ameninţări la adresa securităţii sale, societatea 
umană, în plină criză pluridimensională, se arată organic preocupată pentru 
realizarea efi cientă a unei supravieţuiri durabile a omenirii într-un context noo-
sferic, obiectiv pentru care se impune imperativ adaptarea problematicii biose-
curităţii la necesităţile şi provocările stringente ale societăţii contemporane şi 
subordonarea preocupărilor pentru asigurarea biosecurităţii, cu scopul suprem –
supravieţuirea calitativă a omului diverselor crize fără de precedent în istoria 
umanităţii. În acest context, biosferocentrismul, ca paradigmă fundamentală 
bioetică, vine să propună în ecuaţia edifi cării noosferice noi soluţii viabile 
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şi să contribuie la stabilizarea vectorului dezvoltaţional în sfera optimizării 
atitudinii morale faţă de vietate, de biosferă, incluzând şi condiţiile, mediul 
optim pentru existenţa vieţii pe Terra. Totodată, şi sistemul politic naţional şi 
internaţional, în faza depăşirii crizelor, în corelaţie cu provocările şi amenin-
ţările la adresa biosecurităţii globale, capătă noi valenţe şi funcţii, în condiţiile 
când organismele internaţionale, sprijinite de structurile naţionale de stat, sunt 
nevoite să se confrunte cu intensifi carea dinamicii evoluţiei aliniare a echili-
brului mondial, în calea atingerii stadiului durabil şi noosferic în dezvoltarea 
sociumului [27, p. 104]. 

Civilizaţia umană înregistrează o evoluţie extraordinară a ştiinţei, tehnicii 
şi tehnologiilor, mai cu seamă în ultimele decenii, dintre care se remarcă în 
mod deosebit progresul biotehnologiilor, geneticii, biomedicinei, domenii ce 
aduc în prim-plan preocupările vitale ale lui Homo Sapiens pentru o existenţă 
mai calitativă, dar şi obsesia sa economică şi tehnologică pentru exploatarea 
viului, a potenţialului biologic, genetic, psiho-intelectual şi mental al vietăţilor 
Terrei, inclusiv al său propriu [28, p. 87]. 

Relaţia dintre biosferă şi societatea contemporană, dominată de goană creş-
terii economice imediate, de valorile fi nanciare percepute ca fi ind absolute în 
calitate de substituent al vieţii însăşi, denotă un raport necoevolutiv, dăunător 
şi reciproc distructiv dintre socium şi natură, ce poate aduce doar prejudicii 
serioase pe termen lung, atât mediului ambiant, dar mai ales omului ca parte 
integrantă a naturii vii. Paradoxal, deşi fi ind parte integrantă a ei, omul con-
temporan ajunge să provoace natura la o competiţie acerbă, pe care din start 
nu are nicio şansă să o câştige, pe motiv că natura, în sensul cel mai larg al 
termenului, se referă la multiplele aspecte şi realităţi din mediul ambiental mai 
apropiat sau mai îndepărtat al omului, dar şi la unele aspecte ce ţin de structura 
şi esenţa sa internă. Natura, în majoritatea cazurilor, rămâne imprevizibilă pen-
tru om, continuă veşnic să constituie o necunoscută absolută, plină de surprize 
ce, foarte des, ridică în faţa societăţii dileme existenţiale complexe (calamităţi 
naturale, schimbări climaterice etc.), asociate, în numeroase cazuri, unor peri-
cole supreme pentru om ca şi specie biologică [29, p. 72]. 

Problematica securităţii şi asigurării stabilităţii sistemice dintotdeauna era 
însoţită de preocuparea societăţii umane pentru studiul şi prevenirea pericole-
lor, riscurilor şi atacurilor la viabilitatea şi sustenabilitatea sistemelor sociale, 
atât la nivel „micro”, cât şi la nivel „macro” de organizare şi funcţionare.

Securitatea umană, ca şi componentă a biosecurităţii, reprezintă o preocu-
pare centrală în întreaga teorie a securităţii generale, pe motivul că anume 
securitatea umană poate să determine metodologic şi strategic alte tipuri de 
securitate, ca şi evoluţia pe viitor a întregii sfere a asigurării securităţii. Peri-
colele pentru securitatea umană nu sunt exclusiv, imergent şi inevitabil numai 
biologice, ci implică şi infl uenţează, într-o mare măsură, alte aspecte multiple 
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ale problematicii securităţii umane care, tangenţial, determină confi guraţia 
ulterioară a nevoilor şi priorităţilor din cadrul sferei securităţii omului. 

Esenţa şi obiectivul primordial al necesităţii asigurării securităţii, în gene-
ral, şi a biosecurităţii, în mod special, constituie tendinţa de asigurare a con-
diţiilor optime pentru dezvoltare şi progres în cadrul unui anumit sistem. Re-
formele, în general, sunt generatoare de progres pe motivul că în sistemele, ce 
sunt supuse permanent proceselor reformatoare, creşte probabilitatea schimbă-
rilor pozitive în comparaţie cu sistemele în care nu se promovează reformele şi 
inevitabil, după stadiul de stagnare ajung să degradeze prin pierderea controlului 
asupra echilibrului şi stabilităţii atât macrosistemice, generale, cât şi microsis-
temice locale, la scara fi ecărui element component. Rămân deschise câteva as-
pecte referitoare la stringenţa identifi cării scopurilor şi obiectivelor schimbărilor 
reformatoare şi referitor la ritmurile şi amploarea acestor schimbări pentru evita-
rea unei creşteri exagerate valorice şi calitative, în cadrul căreia se acumulează o 
masă critică a re-acţiunii şi dezechilibrului care aduce în fi nal (după o perioadă 
de creştere vertiginoasă sau bum) la o descreştere semnifi cativă prin pierderea 
controlului asupra ritmurilor de creştere şi, în consecinţă, contribuie decisiv la 
reducerea parţială sau totală a capacităţii de dirijare a dezvoltării sistemice. Iden-
tifi carea scopurilor şi obiectivelor schimbărilor întreprinse rămâne a fi  o preo-
cupare centrală a analiştilor şi reprezentanţilor ştiinţei academice, cum ar fi 
J. Keane, de rând cu regândirea permanentă a formelor fi nale, destinaţiei ulti-
me, a trendurilor şi direcţiilor de dezvoltare pe viitor [30, p 81].

Securitatea fi inţelor biologice (vii) poate fi  concepută şi identifi cată, într-un 
anume sens, ca securitate biologică sau biosecuritate, şi presupune o specia-
lizare mai îngustă şi o abordare mai directă a problemelor legate de viu, vie-
tate şi / sau viaţă. Asigurarea biosecurităţii se confi gurează a fi  o preocupare 
prioritară pentru organizaţii ale societăţii civile în mod special, dar şi pentru 
unele instituţii internaţionale şi de stat precum: Ministerul Mediului (şi a agen-
ţiilor acestuia în teritoriu), organe militare şi represive, de anchetă, organe ale 
ministerelor de forţă şi de asigurare a ordinii de drept în stat ce veghează la 
respectarea legislaţiei din domeniu şi sunt responsabile pentru descurajarea 
comportamentelor ce atentează la echilibrul biosferic şi la biosecuritatea atât a 
întregii societăţi, cât şi la cea a fi ecărui cetăţean.

Biosecuritatea, totodată, poate constitui o preocupare teoretică, ştiinţifi că 
ce vizează coordonarea dintre necesităţile, temerile individuale şi sociale cu 
factorii biologici şi naturali. De asemenea, biosecuritatea, ca teorie ştiinţifi că, 
trebuie să fi e preocupată de bunăstarea şi procesul de asigurare a acesteia cu 
referire la fi inţele vii şi natura vie (fl ora şi fauna). Biosecuritatea presupune şi 
un şir de politici şi strategii de anihilare şi descurajare a activităţii biopericu-
loase, ceea ce vizează setul complet de metode restrictive, pe lângă metodele 
de încurajare a comportamentelor individuale şi sociale în vederea respectării 
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principiilor impuse în mod imperativ, de iminenţa edifi cării sistemului de bio-
securitate în societatea umană la scară globală, în vederea promovării valorilor 
ce ţin de biosecuritate, a metodelor de relaţii dintre vietăţi, dintre stat şi om, în 
vederea promovării politicilor naţionale şi internaţionale în vederea consolidă-
rii biosecurităţii societăţii în relaţie cu natura [31, p. 66].

Problematica potenţialelor pericole şi riscuri se remarcă în cadrul proble-
maticii biosecurităţii în mod deosebit. În acest sens, biopericolele se identifi că 
şi se defi nesc ca orice gen de pericole pentru viaţă. Problematica biosecurităţii 
este într-o concordanţă apropiată cu tematica pericolelor pentru viaţă, în sensul 
cel mai larg posibil al cuvântului. Pericolele şi ameninţările pentru vietate pot 
fi  clasifi cate în funcţie de numeroase criterii şi sisteme de referinţă. În depen-
denţă de criteriul corelaţiei dintre natură şi societate, identifi căm asemenea 
categorii de biopericole precum: pericole şi ameninţări socio-naturale; biope-
ricole intersocietale, pericole biologice antroposociale. O eventuală clasifi care 
a pericolelor şi riscurilor ce pot atenta la echilibrul biosecurităţii sistemelor 
includ astfel de categorii precum: pericole din interiorul sistemelor social-po-
litice, pericole identice unor cataclisme naturale de intensitate şi gravitate di-
ferită, evaluate post-factum, foarte des, în baza amplorii dezastrelor cauzate. 

De asemenea se remarcă, în raport cu evoluţia relaţiilor sociumului cu me-
diul natural, biopericole ce provin din sistemul sociopolitic represiv, generate 
de o anume doză de insecuritate la scara unui anumit stat, indusă de intenţia 
autorităţilor de a controla mai bine populaţia proprie prin diverse tertipuri bi-
opsihice sau campanii medico-biologice cu caracter obligatoriu pentru popu-
laţie, dar care le pot crea anumite stări de vulnerabilitate şi / sau dependenţă 
de autorităţile statului. Pericole biologice ce se referă la cataclisme naturale, 
fi ind o altă categorie de biopericole, implică riscuri pentru starea biologică a 
vietăţilor terestre coroborate cu un şir de fenomene naturale violente cu impact 
nociv asupra stării acestor vietăţi. Diverse cataclisme naturale cu urmări noci-
ve sau chiar catastrofale atât pentru om, cât şi pentru alte vietăţi, pentru mediu 
şi biosferă, se referă la aceeaşi categorie de biopericole. 

Pericolele socio-naturale pentru vietate şi biosferă, ca mediu propice exis-
tenţei şi dezvoltării sale, conţin aspecte ameninţătoare ce provin din degrada-
rea relaţiilor societăţii umane cu natura sau din deteriorarea raporturilor unor 
elemente sociale, luate în parte, cu mediul înconjurător. În acest context, ame-
ninţările ecologice în toată complexitatea lor, implicând degradarea solului, 
apei, aerului, a stratului de ozon al planetei etc. se impun ca fi ind aspectele cele 
mai grave ale pericolelor socio-naturale. O altă componentă  inclusă în catego-
ria pericolelor socio-naturale este degradarea bogăţiei de resurse ale planetei 
Pământ prin epuizarea lor, inclusiv potrivit cercetătoarei J. Voinov Kohler, uti-
lizarea iraţională a resurselor subsolului planetei, a resurselor de apă potabilă, 
a resurselor energetice tradiţionale ce generează imediat o discrepanţă semni-
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fi cativă  în plan economic, se prefi gurează a deveni o premisă sufi cientă pentru 
declanşarea unei crize socioeconomice şi, implicit, politice [32]. 

Categoria biopericolelor intersocietale se referă la potenţialul agresiv al 
confl ictelor dintre state şi sisteme politico-economico-sociale, luând forma 
atât a unor confl agraţii la scară mondială, cât şi a confl ictelor minore militare 
şi informaţionale, a animozităţilor comercial-economice şi tensiunilor etno-
religioase locale, ce reprezintă o îngrijorare crescândă atât pentru guvernele 
statelor implicate în aceste diferende cât şi pentru statele limitrofe unor con-
fl icte locale minore sau pentru organizaţii mondiale ce îşi propun menţinerea 
unui climat general de încredere reciprocă şi stare de bună înţelegere dintre 
statele lumii, precum ONU, OSCE etc.  Unul dintre biopericolele intersocieta-
le majore reprezintă ameninţarea continuă a utilizării armelor nucleare, ce pun 
sub lovitură directă viaţa pe Terra, ce vine să pericliteze viitorul oricărei vie-
tăţi, inclusiv a omenirii în totalitatea ei şi a fi ecărui om în parte, indiferent de 
specifi c sau apartenenţă de grup. Armele biologice de asemenea reprezintă o 
ameninţare reală la adresa vieţii în general cu atât mai mult cu cât creşte, odată 
cu progresul tehnico-ştiinţifi c, accesibilitatea acestora, inclusiv pentru diverse 
elemente antisociale precum terorismul local sau de stat.

Biopericolele antroposociale, fi ind în concordanţă directă cu nivelul şi sta-
diul de dezvoltare a societăţii, cât şi a individului uman, conţin ameninţări şi 
riscuri serioase, inclusiv biologice, reieşind din diverse raporturi problematice 
în cadrul social, cauzate de unele limite şi stări de vulnerabilitate a indivizilor 
umani în faţa colectivelor sociale sau sistemelor sociumului, responsabile de 
asigurarea unor servicii şi asistenţe sociale, precum riscurile pe care le poartă 
corelaţia dintre necesităţile medico-biologice ale individului şi limitele sau 
potenţialul redus al sistemelor de ocrotire a sănătăţii, a sistemului de pro-
tecţie socială, necesităţile spiritual – educaţionale ale individului şi starea 
sistemului educaţional, dar şi discrepanţa dintre necesităţile societăţi, ce-
rinţele imperative ale acesteia şi posibilităţile biologico-genetico-medicale şi 
educaţionale ale omului. 

Potrivit impactului lor asupra biosferei, asupra mediului natural, unde este 
posibilă viaţa pe planeta noastră, biopericolele se clasifi că în riscuri ce ame-
ninţă echilibrul întregii biosfere prin modifi carea condiţiilor şi climatului ne-
cesar  pentru perpetuarea vieţii, în cazul în care se induce sau se infl uenţează 
unul sau mai multe dintre parametrii biosferei până la stadiul când continuarea 
vieţii devine imposibilă. O altă categorie constituie pericolele biologice cu 
impact asupra unei regiuni geografi ce sau areal biologic ori asupra unei clase 
biologice ca şi componentă a unui spaţiu limitat. Cel mai des acest tip de pe-
ricole capătă forma unui atac premeditat sau risc indus şi provocat cu intenţie 
ori a unui pericol admis prin imprudenţă cu impact important asupra stării 
mediului sau asupra unui element biologic al acestuia cum ar fi  o specie sau 
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clasa biologică sau care ar implica modifi cări şi intervenţii în lanţul natural de 
nutriţie, înmulţire sau informare. 

Un alt fel de pericole pentru viaţă şi vietăţi constituie ameninţările ce vi-
zează indivizi sau specimene concrete din natura sălbatică, ce conţin un anume 
risc la adresa integrităţii acestora, echilibrului sau perspectivelor de dezvoltare 
a lor pe viitor, ce impun o înrăutăţire a stării lor fi zice (de sănătate), sociale 
sau psihice (autoevaluativ). În acest context, se mai remarcă o categorie pre-
cum cea a pericolelor bio-psiho-sociale, cu referinţă exclusivă asupra omului 
ca şi specie biologică, cu implicare asupra altor laturi vitale ale fi inţei sale, 
căci securitatea biopsihosocială refl ectă exclusiv specifi cul fi inţei umane la 
care se referă şi, implicit, formează conţinutul deplin al noţiunii de „securitate 
umană” în totalitatea ei. Pericolele şi riscurile ce ameninţă securitatea omului 
sunt complexe şi poartă un caracter sintetic. Acest gen de biopericole induc 
numeroase riscuri pentru om, conceput ca şi un complex biopsihosocial, ce 
ameninţă cu degradarea şi stoparea dezvoltării omului în complex, pornind de 
la afectarea fenotipului său biologic, a stării sale de sănătate, a condiţiei fi zice 
imediate, culminând cu modifi cările genotipice şi mutaţiile ereditare ce implică 
degenerarea stării pe termen lung a unui grup întreg de indivizi ce fac parte din 
specia umană, pe parcursul unui şir de generaţii. Condiţia biologică determinan-
tă pentru defi nirea individului uman implică, la rândul său, degradarea condiţiei 
psihice şi a celei sociale, însemnând o subdezvoltare şi înapoiere a proceselor 
psihice individuale, ajungând până la stadiul unor reacţii şi refl exe biopsihice ru-
dimentare şi subdezvoltate ce implică şi o descreştere a condiţiei şi importanţei 
sociale a unor indivizi umani, incapabili, într-o astfel de stare de vulnerabilitate, 
de o luptă şi rivalitate concurenţială plenară [33, p. 104].

Caracterul sintetic şi complex al biopericolelor şi, implicit, al tematicii 
biosecurităţii în general, precum şi gradul, seriozitatea ameninţărilor, se evi-
denţiază pregnant, mai ales, în specifi cul  sistemic şi funcţional al pericolelor  
biologice şi riscurilor pe care le poartă pentru alte sfere şi aspecte ale vieţii, în 
totalitatea şi complexitatea ei, ce se găsesc într-o interdependenţă şi corelaţie 
proporţională dinamică. 

Preocuparea centrală în cadrul tematicii complexe şi pluridimensionale a 
biosecurităţii - securitatea umană, capătă noi aspecte în contextul abordării 
securitologice a edifi cării unii societăţi bazate pe cunoaștere, a unei societăţi 
renovate moral, refondate pe principii noosferice şi bioetice. Cu toate că pe-
ricolele la adresa securităţii umane, bazându-se pe substratul biologic uman, 
implică alte diverse laturi ale vieţii umane, acestea au repercusiuni grave asu-
pra unui şir de alte aspecte vitale şi tendinţe bio-culturale ale problematicii 
asigurării securităţii pentru dezvoltarea umană durabilă [34, p. 116].  

În raport cu problematica biosecurităţii şi a biopericolelor pentru viaţă, tot 
mai îngrijorător devine subiectul ce vizează aspectele de biosecuritate în con-
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cordanţă cu subiectul bioterorismului, în calitate de subtip de acţiune teroristă 
ca manifestare nocivă pe  plan sociopolitic şi ca fenomen distructiv şi inuman 
în esenţa sa ce presupune inducerea unei stări de frică şi anxietate referitoare 
la o persoană, un grup bine determinat sau înspăimântarea unei societăţi întregi 
în totalitatea ei, fără a o diferenţia pe categorii, cu scopul fi nal de a infl uenţa 
şi determina deciziile ulterioare referitor la un anume subiect sau pentru a 
determina un anume comportament ulterior actului de bioterorism. Însă, spre 
deosebire de terorismul clasic, bioterorismul se caracterizează prin recurgerea 
la anumite metode şi tehnici cu implicaţii biologice asupra fi inţei umane, cu 
impact distrugător asupra totalităţii de caracteristici specifi ce condiţiei bio-
logice a corporalităţii umane. Cel mai des bioterorismul recurge la folosirea 
unor viruşi sau agenţi patogeni foarte activi, caracterizaţi printr-o acţiune rapidă 
şi efi cientă în vederea modifi cării stării biopsihice iniţiale a persoanei pentru a 
induce starea letală, cel mai des, sau pentru a cauza anumite disfuncţii sau pier-
derea de către persoană a controlului total sau parţial, pe o perioadă mai îndelun-
gată sau scurtă de timp, asupra facultăţilor sale biologice, psihice şi mentale, în 
dependenţă de scopul fi nal al acţiunii bioteroriste şi potenţialul biotehnologic din 
dotarea agentului ce aplică aceste tehnici şi procedee bioteroriste. 

Însă sunt binecunoscute cazurile când bioteroriştii îşi propuneau ca obiec-
tiv inducerea stării de teroare unor mase largi ale populaţiei prin ameninţarea 
cu declanşarea unor epidemii în masă sau prin activarea unor agenţi patogeni 
specifi ci unor maladii contagioase cu incidenţă sporită a mortalităţii persoane-
lor afectate. În acest context, se vor remarca un şir de forme de inducere a stării 
de teroare şi frică la scară socială, prin utilizarea tehnicilor biotehnologice, 
întreprinse în perioada contemporană a dezvoltării tehnologiilor biologice şi 
medicale de către diverşi agenţi şi factori de control şi decizie prin interme-
diul unor instituţii şi organizaţii din domeniul farmaceutic, medical sau sanitar 
precum experimentele de noi substanţe biochimice şi infl uenţa lor asupra ne-
cesităţii stabilirii controlului asupra comportamentului grupurilor umane largi 
sau inducerea artifi cială, premeditată a unor bacterii şi viruşi, alţi agenţi pa-
togeni periculoşi pentru viaţa şi sănătatea umană sau a animalelor domestice 
ori a animalelor sălbatice de care depinde bunăstarea şi securitatea ecologică, 
alimentară sau epidemiologică a oamenilor, cu scopul de a infl uenţa negativ şi 
distructiv procesele demografi ce, precum cele de creştere a populaţiei, cele de 
permutaţie a unor mase importante de oameni pentru a elibera teritorii şi / sau 
resurse naturale, precum cele de infl uenţă asupra natalităţii şi mortalităţii, naş-
terilor copiilor cu mutaţii genetice şi cu maladii ereditare în vederea dezavan-
tajării biomedical-genetice pe viitor, a populaţiei vizate prin actul bioterorist.

Bioterorismul, ca şi orice alt gen de fenomen terorist, operează cu mijloace 
ofensive, arme sau modalităţi şi sisteme de declanşare a proceselor devasta-
toare ce au menirea principală de a traduce în practică ameninţările şi riscurile 
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care sunt făcute publice preventiv, ca şi amploarea şi caracterul posibilului 
impact, informaţii coroborate cu cunoştinţele şi experienţa anterioară ale celor 
ameninţaţi generează, de fapt, starea psihică de panică şi frică paralizantă şi, în 
fi nal, situaţia de dependenţă psihoemotivă, care oferă ameninţătorului terorist 
avantajul superiorităţii sale pe perioada deţinerii mijlocului ofensiv, a armei, 
ce poate eventual cauza efectele de care îi este teamă celui ameninţat.

Armele bioteroriştilor, cel mai des, fac parte din categoria mijloacelor 
ofensive cu caracter biologic, arme bacteriologice care pot fi  diferenţiate după 
criteriul daunei cauzate sau a efectului generat. Astfel menţionăm, ca o primă 
categorie, armele biologice letale ce au menirea de a cauza decesul individului 
sau grupului de indivizi implicaţi în acţiunile militare sau care sunt ameninţaţi 
şi terorizaţi [35, p. 116]. 

Un alt tip de armă biologică este cea care are ca efect anihilarea factorului 
uman şi / sau reducerea activismului său funcţional pentru o perioadă anumită de 
timp în care se desfăşoară acţiunea teroristă. În acest caz se presupune o scădere 
calitativă şi aplicativă a anumitor facultăţi şi funcţii fi ziologice: motorii, emoţi-
onale, cognitiv-mentale, importante şi relevante pentru evoluţia evenimentului 
militar sau în vederea impunerii de către terorist a comportamentului cerut. 

O altă categorie de arme biologice vor constitui cele ce au ca efect preveni-
rea unor manifestări militare şi sociopolitice ale individului, grupului sau po-
pulaţiei vizate prin acţiunea teroristă, prin intermediul unor efecte psiho-neu-
rologice sau bio-intelectuale ce au ca obiectiv scăderea facultăţilor mentale ale 
factorilor de decizie, spre a contribui radical la apariţia unor erori de judecată 
şi evaluare în procesele decizionale. 

Armele bacteriologice cu efect întârziat şi impact distructiv pe termen lung 
asupra securității omului sunt o categorie de mijloace ofensive la care biotero-
riştii pot recurge în cazul unor necesităţi neimediate, de pregătire a terenului 
unei acţiuni teroriste ofensive rapide pe viitor. În acest context sunt cunoscu-
te unele cazuri de utilizare a metodelor bacteriologice cauzatoare de efecte 
mutaţionale la nivel cromozomial pentru inducerea artifi cială premeditată a 
unei alteraţii a materialului genetic al adversarilor. În această ordine de idei, 
promovată și de prof. T.N. Țîrdea, menţionăm mijloacele biologice cu efect de 
lungă durată ce îşi propun, ca obiectiv de bază, pregătirea condiţiilor pentru o 
proximă intervenţie şi / sau investigaţie experimentală mai profundă a speci-
fi cului populaţiei sau a grupului oponent sau pentru o nouă etapă calitativă de 
infl uenţă sau cercetare, la care se recurge în calitate de metodă bioteroristă, în 
cazul unor măsuri planice riguroase a pregătirii speciale şi prelucrării populaţi-
onale, cu scopul general de acumulare de informaţii de o importanţă strategică 
pentru a deţine controlul decisiv în cazul declanşării unei eventuale necesităţi 
de ameninţare a adversarului [36, p. 80]. 

Cu siguranţă, la armele biologice descrise mai sus recurg nu doar biote-
roriştii. Aceste mijloace biotehnologice ofensive se utilizează tot mai des în 
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acţiunile militare obişnuite şi devin o componentă inevitabilă în orice acţiune 
militară tradiţională, fapt ce îngrijorează în mod deosebit, căci, în virtutea fap-
tului că acţiunile militare pe Terra au loc zilnic, neîntrerupt, materialul biologic 
uman este supus unor fl uxuri ofensive biotehnologice sporite, ce se amplifi că 
odată cu progresul tehnico-ştiinţifi c, cu scopul distrugerii şi degradării induse 
a structurii şi funcţiilor biologice umane.

Pentru factorii militari şi sociopolitici ce utilizează şi recurg la arme biologi-
ce, populaţia unei regiuni sau localităţi, populaţia Terrei, cel mai des, este perce-
pută ca un cobai de laborator pentru cercetarea efectelor acestor metode şi forme 
de intervenţie umană în evoluţia fi rească a diverselor procese ce au loc în cadrul 
materialului biologic şi, în consecinţă, generează acumularea informaţiei cu ca-
racter ştiinţifi c, ce oferă noi posibilităţi pentru producerea unor arme cu amenin-
ţări biologice globale şi mai sofi sticate ca structură şi efecte şi, prin acest fapt, 
mai puţin controlabile, ce pot fi  oricând folosite în detrimentul omenirii întregi.  

Situaţia în care populaţia supusă unor astfel de experimente degradante 
pentru condiţia şi demnitatea umană, ce au loc, cel mai des, într-un vacuum 
informaţional, fără de acordul celor supuşi unor astfel de intervenţii, deja în-
truneşte sufi ciente condiţii pentru defi nirea unui model de atitudine şi com-
portament inuman şi imoral de aplicare a violenţei, inacceptabil din punct de 
vedere al teoriei şi practicii bioetice. Acea populaţie umană este percepută de 
cei ce recurg la astfel de metode biotehnologice, ca un fel de „cutie neagră”, 
caracterizată prin iluzia limitării planifi cate a efectelor nocive ale acestor arme, 
printr-o auto-amăgire cu privire la securitatea personală a acelora ce aplică 
aceste metode. În consecinţă, odată cu apariţia armelor biologice capabile să 
afecteze inclusiv spaţiul intergalactic, factorii ce recurg la aplicarea armelor 
biologice, pentru a-şi satisface interesele lor strategice şi a-şi atinge scopurile 
militare şi geopolitice, încep să conştientizeze necesitatea izolării, cel puţin, a 
grupului sau populaţiei vizate prin acest fel de intervenţii, pentru a localiza şi 
stopa efectele biologice nocive ale aplicării unor astfel de arme şi manifestarea 
destructivă a unor astfel de experimente, mai ales dacă e vorba de unele urmări 
pe termen lung cu efecte mutaţional-genetice profunde şi aşi proteja populaţia 
proprie de la intervenţia similară a adversarilor militari şi geostrategici.

În concluzie, amintim că biosecuritatea şi biopericolele reprezintă  nişte 
concepte ce atrag tot mai mult atenţia atât a oamenilor de știință, cât şi a opi-
niei publice largi, îngrijorate de riscurile şi ameninţările la adresa mediului de 
viaţă, condiţiilor de trai, în privinţa perspectivelor de dezvoltare şi evoluţie a 
omului ca specie biologică. Pericolele ce implică componenta biologică devin 
preocuparea centrală a sferei de cercetare referitoare la biosecuritate. Cu toate 
acestea, biosecuritatea reprezintă atât o stare de echilibru al întregului spectru 
al elementelor biologice din cadrul unui sistem, fi e de nivel „macro” ca, de 
exemplu, biosfera sau la nivel „micro” cum ar fi  individul uman, organismele 
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inferioare omului sau chiar anumite sisteme componente ale acestor organis-
me. Dar, totodată, biosecuritatea implică o numită percepţie a totalităţii perico-
lelor şi ameninţărilor ce poartă riscuri biologice sau reprezintă ele însele anu-
mite sisteme cu componente sau elemente biologice (precum armele biologice 
şi biochimice sau biofi zice) ce atentează la echilibrul altor sisteme decât cele 
biologice, dar care se regăsesc într-o interdependenţă de factorul şi sistemele 
preponderent biologice precum sfera socială, sistemele geologice şi geofi zice, 
cele spirituale şi intelectuale, de cultură, politice sau economice. 

În consecinţă, aspectele ce ţin de implementarea normelor, strategiilor şi 
politicilor bioetice în numeroase domenii unde se utilizează biotehnologiile, 
ce vin să moralizeze, să normalizeze relaţiile societăţii cu biosfera, au menirea 
generală de a formula un răspuns adecvat, o soluţie viabilă la provocările şi 
pericolul global ce ameninţă umanitatea contemporană. Problematica supra-
vieţuirii omenirii prin bioetizarea tehnologiilor, prin edifi carea unor standarde 
şi normative ce ar promova caracterul inofensiv şi prietenos mediului ambiant 
al biotehnologiilor viitorului, al inovaţiilor potenţiale, devine una prioritară 
pentru discursul public, inclusiv cu impact social şi politic, şi elaborările şti-
inţifi co-practice ale cercetătorilor provenind din diverse domenii, care sunt 
sortiţi să colaboreze efectiv spre atingerea într-un viitor previzibil a unui scop 
comun – elaborarea politicii şi strategiei de supravieţuire durabilă şi efi cientă 
a comunităţii umane pe Terra şi depăşirii ameninţării biopericolelor globale. 

Progresul tehnologic tinde să subordoneze şi să distorsioneze raporturile 
tradiţionale dintre actorii politici şi sociali în domeniul securitar, mai cu sea-
mă în condiţiile procesului de bioetizare activă a întregului socium, în pofi da 
intensifi cării unor manifestări asistemice şi periferice, precum terorismul ca 
patologie socială. Soluţionarea crizei mondiale actuale globale, în contextul 
edifi cării unui sistem sustenabil al securității umane cu aplicarea principiilor 
bioetice, reprezintă doar primul pas către o dezvoltare durabilă a societăţii 
umane. Din arsenalul de metode şi căi de depăşire a crizei mondiale se des-
prind unele ce se pot dovedi mai efi ciente şi mai binevenite pentru atingerea 
scopului propus, precum edifi carea societăţii inovaţionale şi informaţionale, 
bioetizarea relaţiilor sociale în interiorul sociumului, dar şi în raport cu mediul 
ambiant, cu natura în genere, însă, pe departe, scientizarea şi dezvoltarea bio-
tehnologică a societăţii viitorului par a fi  căile cu amploarea şi rezonanţa cea 
mai importantă pentru declanşarea mecanismului social al autoorganizării şi 
asigurării continuităţii eforturilor pentru atingerea dezideratului fi nal - supra-
vieţuirea durabilă şi calitativă a Omului.

În aceste condiţii, se impune fundamentarea creării unei noi discipline – 
bioetica politică, ce se va preocupa în mod prioritar de întregul spectru al aspec-
telor morale ale implicării bioeticului în mediul securitar și politic prin impu-
nerea unor priorităţi precum necesitatea respectării viului, a naturii şi omului 
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ca parte integrantă a acesteia pentru a fi  posibilă o dezvoltare sigură și suste-
nabilă a speciei umane pe Terra, dar şi a implicării politicului și a concepției 
securității umane în sfera bioeticii, prin redirecţionarea şi reajustarea scopu-
rilor, mecanismelor şi metodelor bioeticii în conformitate cu resursele reale 
disponibile şi priorităţile şi limitările securitare și politice ale momentului. 
Prin urmare, promovarea biosecurităţii devine o preocupare centrală în cadrul 
bioeticii politice, în vederea elaborării şi cizelării mecanismelor de edifi care 
a unui nou tip al societăţii umane pe timp de criză, în perspectiva pregătirii 
minuţioase a tuturor etapelor de depăşire a pericolelor globale şi, mai cu sea-
mă, a asigurării unui nivel de viaţă decent al omului în perioada post-criză, 
comparabil cu nivelul de trai din timpul abundenţei resurselor naturale şi lipsei 
limitărilor libertăţilor individuale de cadrul natural biosferic din perioada de 
până la declanşarea crizei mondiale multidimensionale.

Bioetizarea sferei securității și a domeniului politicului, de rând cu bioeti-
zarea tuturor activităților sociale, se manifestă foarte divers, în funcţie de un 
şir de criterii printre care: amenințările la adresa securității, diverse caracteris-
tici culturale, religioase, confesionale, instituţionale sau morale tradiţionale, 
specifi ce colectivităţilor. Însă bioetizarea, ca proces sociopolitic obiectiv, dă 
dovadă de un caracter imperativ şi primordial al obiectivului suprem pentru 
întreaga omenire în condiţiile necesităţii vitale de depăşire a crizei globale 
multidimensionale în condiții de securitate maximală pentru persoana umană.
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5. ASPECTE BIOETICE ALE ASIGURĂRII SECURITĂȚII 5. ASPECTE BIOETICE ALE ASIGURĂRII SECURITĂȚII 
UMANE ÎN REPUBLICA MOLDOVA UMANE ÎN REPUBLICA MOLDOVA 

În cadrul capitolului va fi  analizat procesul de extindere a problematicii bio-
etice în contextul creşterii necesităţii de asigurare a securităţii umane în spaţiul 
sociopolitic din Republica Moldova. În primul subcapitol vor fi  analizate multi-
aspectual diverse aspecte bioetice ale politicilor de securitate umană din Repu-
blica Moldova. Multiple aspecte ce țin de asigurarea securității umane, personale 
și politice, ce se conțin în Strategia securității naționale a Republicii Moldova, 
vor fi  supuse unei analize minuțioase în contextul necesității efi cientizării po-
liticilor de securitate în țara noastră, în concordanță cu normele și principiile 
bioetice. La fel, în primul subcapitol va fi  aplicat aparatul teoretico-metodologic 
al bioeticii pentru a analiza mai pe larg problema aderării Republicii Moldova la 
UE, în baza Acordului de Asociere, intrat în vigoare din 01 septembrie 2014, va 
fi  analizată problematica confl ictului transnistrean din perspectiva identifi cării 
unor soluții prin aplicarea metodologiei bioetice. În cel de al doilea subcapi-
tol vor fi  relevate mai multe aspecte istorice, juridice și conceptuale legate de 
procedura expertizării bioetice și de realizare a controlului bioetic asupra unor 
domenii de maximă importanță pentru asigurarea securității umane, precum do-
meniul cercetărilor biomedicale, sfera sănătății publice din Republica Moldova 
a organizării și efi cientizării sistemului de comitete bioetice. În cel de al doilea 
subcapitol va fi  analizată problematica discriminării în Republica Moldova în 
contextul asigurării securității umane și integrării europene, prin adoptarea unor 
norme juridice noi, precum Legea nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigura-
rea egalităţii. La fi nal, se va înainta un șir de principii și criterii pentru crearea 
unui model de strategie bioetică a Republicii Moldova, în vederea fortifi cării 
securității umane în Republica Moldova.

5.1. Analiza componentelor practico-aplicative și metodologice
ale concepției bioetice în corelație cu politicile de securitate 
umană din Republica Moldova

Perspectiva bioetică, în calitate de o nouă abordare teoretico-metodolo-
gică, conferă noi valenţe şi aprecieri ale analizei contextului sociopolitic din 
Republica Moldova, în special referitor la studiul aplicabilităţii şi efi cienţei 
procedurilor de asigurare a securităţii umane şi personale, dincolo de aspectele 
antropologice şi civilizaţionale evidente, specifi ce acestei abordări metodolo-
gice bioetice. Analiza şi cercetarea problematicii asigurării securităţii umane 
în contextul aprofundării independenţei statului şi a securităţii naţionale în 
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condiţiile atacurilor permanente la adresa acestor valori naţionale, începând de 
la declararea independenţei Republicii Moldova timp de mai bine de douăzeci 
de ani, poate fi  şi trebuie abordată într-o perspectivă politico-bioetică, în vede-
rea identifi cării unor căi şi posibilităţi sustenabile de contracarare efi cientă a 
acestor provocări şi destabilizări la adresa independenţei şi securităţii naţiona-
le a Republicii Moldova, precum şi la adresa bunăstării populaţiei acesteia şi 
păcii civice interne în conformitate cu cadrul normativ în vigoare [1; 2].   

Problematica asocierii internaţionale a Republicii Moldova reprezintă un 
subiect destul de controversat şi disputat în comunitatea ştiinţifi că din moment 
ce ridică numeroase întrebări referitoare la oportunitatea aplicării multiplelor 
scheme, perspective şi abordări de evaluare a riscurilor, ameninţărilor şi bene-
fi ciilor pentru securitatea, stabilitatea şi bunăstarea Republicii Moldova atât pe 
termen scurt, cât şi pe termen mediu şi lung. 

În general, subiectul confi gurării alianţelor interstatale, a subiecţilor drep-
tului internaţional, supuşi presiunilor şi infl uenţelor politice din interiorul sis-
temului lor politic naţional, dar şi provenind din cadrul sistemului geopolitic 
internaţional, se situează în proximitatea preocupărilor pentru legalitatea şi 
moralitatea unor asemenea acţiuni de infl uenţare a deciziilor politice de către 
un şir de factori (geo)politici. Astfel ca, asemenea aspecte precum corelaţia 
dintre corectitudinea, moralitatea şi legalitatea acţiunilor de presiune cu inte-
resele sociopolitice, tot mai mult vor preocupa atât oamenii de ştiinţă din do-
meniul politologiei, cât şi opinia publică şi societatea civilă, vigilentă şi atentă 
la orice pericol şi ameninţare la adresa bunei funcţionări a mecanismului de-
mocratic ca un garant important al efi cienţei sistemelor politice şi sociale, mai 
cu seamă în perioada crizei globale. 

Numeroase aspecte ce afectează potenţial securitatea umană a populaţiei 
Republicii Moldova devin preocupări majore în contextul alegerii strategice 
a vectorului politicii externe a statului nostru, în rezultatul asocierii la unul 
dintre blocurile geopolitice existente. Concurenţa şi rivalitatea, într-o anumită 
măsură, dintre aceste blocuri geostrategice, de care este atrasă Republica Mol-
dova, presupun un spectru diferit de benefi cii şi riscuri pentru populaţia ţării. 
Prin urmare, orice alegere a unuia din vectorii geopolitici existenţi implică 
inevitabil un proces complex de evaluare şi comparaţie a acestor oferte de ris-
curi / benefi cii care, la rândul lor, nu constituie nişte entităţi statice şi rigide, ci 
se pot modifi ca dinamic în dependenţă de schimbările ce au loc atât pe scena 
relaţiilor internaţionale, cât şi în funcţie de modifi cările ce intervin periodic în 
viaţa politică internă a actorilor de pe această scenă. 

În contextul dat, Republica Moldova, în calitatea sa de actor de o importan-
ţă relativ redusă pe arena internaţională şi regională, are, mai mult, tendinţa de 
a consuma securitate regională şi internă, în termeni specifi ci şi potrivit unei 
paradigme lansate în cadrul Şcolii de la Copenhaga [3], decât a genera şi a 
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exporta securitate către statele vecine, cu excepţia scurtei perioade în care s-a 
produs o destabilizare dramatică a situaţiei interne din Ucraina de la începutul 
anului 2014. Republica Moldova, în contextul nevoii sale organice de stabili-
tate şi restabilire a funcţionalităţii autorităţilor de drept atât în plan extern, dar 
mai ales pe plan intern, peste întregul teritoriu constituţional, poate şi trebuie 
să profi te de posibilitatea asocierii sale la blocurile internaţionale care oferă 
o mai mare pondere a benefi ciilor în raport cu riscurile asumate pentru ţara 
noastră, în vederea soluţionării celor mai grave probleme de securitate cu care 
se confruntă. Astfel, se detaşează, în această ordine de idei, opţiunea asocierii 
Republicii Moldova la Uniunea Europeană, a cărei ofertă include numeroase 
benefi cii de modernizare, creştere a bunăstării, stabilităţii şi de fortifi care a 
securităţii, inclusiv umane, corelate cu riscuri reduse la nivelul de delegare a 
unor funcţii de coordonare, oferite unor structuri comunitare. Totodată, este de 
remarcat faptul că riscurile asocierii la UE, pentru un şir de state, foste repu-
blici ale URSS, din categoria cărora face parte şi Republica Moldova, includ 
şi agravarea relaţiilor bilaterale ale acestora cu Federaţia Rusă, ca promotoare 
a opţiunii vectoriale estice de asociere internațională, de care este interesată o 
bună parte a societății și clasei politice autohtone, ca o alternativă de dezvol-
tare. În contextul nevoii de modernizare a Republicii Moldova prin accesul 
la valorile, potențialul economico-social, mecanismele, instituțiile regionale, 
modelele şi fondurile Uniunii Europene concurează cu cele promovate în prin-
cipal de Federația Rusă, iar îndepărtarea de cele din urmă și apropierea de UE 
tind să genereze provocarea din exterior pentru Republica Moldova a unui șir 
de ameninţări cu destabilizarea internă (socială, economică şi politică, inclu-
siv prin manipularea mediatică, inclusiv prin intermediul regiunii separatiste 
transnistrene sau a unor politicieni iresponsabili locali din regiunea autonomă 
găgăuză). Miza acestor ameninţări şi tentative de şantajare a autorităților de 
drept din Republica Moldova, provenind de la promotorii politicilor integra-
ţioniste din spațiul estic ce au ca scop să animeze sentimentele sociale de ac-
ceptare și încurajare, inclusiv în rândurile populaţiei din Republica Moldova, 
a politicilor intervenţioniste mai mult sau mai puţin directe ale Federaţiei Ruse 
în fostele republici unionale, se referă, în fapt, la o reîntoarcere la utilizarea 
destructivă a unor mecanisme de manipulare în masă la care a fost supusă 
populaţia autohtonă mai cu seamă în perioada existenţei Uniunii Sovietice, 
precum frica maselor largi ale populaţiei de instabilitate sociopolitică şi fi nan-
ciar-economică, frica de o eventuală escaladare armată a confl ictelor interne, 
de subdezvoltare şi sărăcie, dar cel mai important factor pe care se mizează 
este menținerea nostalgiilor sociopolitice ale electoratelor din fostele republici 
unionale după regimul autoritar şi paternalist sovietic, pentru a menține cât 
mai mult timp posibil aceste societăți ca sateliți geopolitici ai Federaţiei Ruse.

În perspectiva evaluării riscurilor / benefi ciilor, dar şi a costurilor diverse-
lor politici integraţioniste potrivit celor doi vectori majori: EST-VEST, care 
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poate fi  pusă în aplicare cu participarea autorităţilor de drept din Republica 
Moldova, e nevoie de remarcat faptul că modelul cel mai prielnic și favorabil 
pentru ţara noastră pe termen mediu și lung este cooperarea internaţională în 
baza principiilor de paritate şi echitate cu state de dimensiuni ale populației și 
teritoriului mici și medii şi în curs de dezvoltare și de democratizare, care au și 
reușit să obțină succese semnifi cative pe aceste căi, cu specifi c asemănător cu 
cel al Republicii Moldova. Iar un eventual scop al unei integrări de acest gen 
ar viza în principal fondarea și sprijinirea unui pol integraționist  semnifi cativ 
ca și potențial geostrategic, neneglijabil în politica internaţională. În contextul 
existenţei, în principal, a două oportunităţi vectoriale integraționiste pentru 
Republica Moldova, transpuse generic în tendința de integrare în comunitatea 
estică sau vestică de state specifi că unei proxime orientări a politicii externe 
autohtone, asocierea la Uniunea Europeană alături de cele 28 de state membre 
la momentul actual, se remarcă a fi  varianta cea mai apropiată de modelul cel 
mai prielnic pentru ţara noastră în sfera cooperării internaţionale, descris mai 
sus, cu adaptările de rigoare, referindu-se mai ales la necesitatea Republicii 
Moldova în cazul integrării în UE, de a coopera şi cu state de talia Germaniei, 
Marii Britanii, Italiei, Spaniei sau Franţei care cu greu se încadrează în cate-
goria statelor de mărime medie sau mică din lume, asemănătoare cu Republi-
ca Moldova ca parametri cantitativi, potenţial uman și geostrategic, resurse 
naturale disponibile, dar şi ca structură a interesului naţional, fi ind state care 
respectă, cu toate acestea, pe deplin interesele, suveranitatea şi specifi cul sta-
telor membre mai mici din cadrul UE, în virtutea unui sistem valoric comun, 
a respectării principiilor democrației și a drepturilor fundamentale ale omului. 
În aceeaşi ordine de idei, o eventuală asociere asimetrică a Republicii Moldo-
va pe direcţia estică, cu o serie de state asemănătoare ca mărime cu Republica 
Moldova din regiunea Caucazului sau Asiei Mijlocii, dar cu carențe majore la 
capitolul democratizare, respectul pentru libertăți și drepturi ale omului, cu un 
nivel mic de prosperitate socială și calitate a vieții umane, fi ind dominate şi 
dependente militar, politico-economic şi energetic de Federaţia Rusă, se situ-
ează cu mult mai departe de modelul optim al cooperării internaţionale, bazat 
pe echitate, paritate şi similitudini cultural-civilizaţionale. 

Atuul de bază şi raţiunea de a deveni parte a unei posibile coaliţii de state 
cu dimensiuni și potențial politico-economic similar, cu istorie și valori cultu-
ral-civilizaţionale comune, fi ind apropiate ca vector evolutiv şi structură a in-
teresului naţional, în care s-ar înscrie organic Republica Moldova, ar constitui 
tendinţa de restabilire a echităţii şi corectitudinii între statele lumii ca subiecţi ai 
politicii internaţionale, determinând, de comun acord, statele mai importante pe 
plan internaţional (precum SUA, China sau Federaţia Rusă), să respecte şi să ia 
în consideraţie interesele lor naţionale, prin stoparea practicii nocive de contra-
punere a intereselor granzilor geopolitici cu cele ale statelor mici, întâlnită cel 
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mai des în cadrul relaţiilor bilaterale, care din start sunt dezavantajoase pentru 
statelor cu un potenţial vizibil mai redus. În condiţiile date, argumentul moral 
poate deveni un instrument important în negocierile şi discursul dus de către 
reprezentanţii coaliţiilor internaţionale ale statelor mici și medii, precum Repu-
blica Moldova, în relaţie cu fi ecare stat important în plan regional, cu politici, 
strategii şi interese geopolitice concrete şi bine structurate în funcţie de dome-
niul sau sectorul vizat, contrar intereselor strategice ale altor actori geopolitici. 

Se impune deci, în perspectiva realizării dezideratelor de cooperare inter-
naţională efi cientă a Republicii Moldova, elaborarea metodologiei de ampli-
fi care a potenţialului geopolitic al statului pe două căi, în principal: 1. prin 
formarea sau aderarea la alianţe de state cu interese comune şi 2. prin activi-
zarea potenţialului intern de creştere, în regiune, a importanţei geostrategice a 
Republicii Moldova, recurgând la efi cientizarea mecanismelor administrative 
ale statului prin diminuarea corupţiei şi neprofesionalismului în cadrul proce-
sului guvernare, ca şi în interiorul sistemului politic, prin sporirea autorităţii 
statului în rândurile celor mai diverse grupuri sociale, inclusiv prin abilita-
rea şi fortifi carea organelor de forţă. Acest al doilea aspect este cu atât mai 
important cu cât eforturile de combatere a corupției în ultimii 25-20 de ani 
în Republica Moldova au fost zădărnicite de numeroase crize sociopolitice, 
guvernamentale sau parlamentare. În acest context, devine relevant că, potri-
vit Indicelui Perceperii Corupţiei estimat de către Transparency International, 
Republica Moldova a înregistrat o dinamică pozitivă de când a început să fi e 
monitorizată de această organizație internațională în anul 1999, înregistrând 
pe parcurs atât căderi ale indicelui în perioadele de criză, cât și progrese [4]. 
Astfel că cel mai bun rezultat l-a avut în anul 2012 când s-a situat pe locul 94 
din 178 de ţări incluse în clasament, înregistrând un scor de 3,6 de puncte, iar 
cel mai prost scor și cea mai bruscă scădere a indicelui s-a înregistrat în 2002, 
aceasta fi ind determinată de schimbările sociopolitice intervenite imediat după 
alegerile parlamentare din anul precedent: locul 93 din 102 țări, cu 2.1 puncte, 
față de locul 63 din 91 țări, cu 3.1 puncte în anul 2001 (Anexa 3). Creșterea 
Indicelui Perceperii Corupţiei în anul 2012 s-a datorat, în mare parte, unor 
schimbări pozitive în domeniul îmbunătățirii cadrului legal anticorupţie când 
au fost adoptate modifi cări la Legea cu privire la confl ictul de interese şi Legea 
privind Codul de conduită a funcţionarului public, precum și Strategia Naţio-
nală Anticorupţie pentru anii 2011-2015, au fost inițiate reformele în sistemul 
judiciar. Din păcate, progresul înregistrat în anul 2012 la capitolul percepției 
corupției de către populația Republicii Moldova nu a fost susținut și de acțiuni 
concrete ulterioare ale guvernării, dar a fost periclitat de numeroase scandaluri 
dintre partidele – componente ale alianței de guvernare, stagnarea reformelor 
sistemului judiciar, instabilitatea politică, ceea ce a și determinat o imagine de-
favorabilă a luptei cu corupția în Republica Moldova și deci o ușoară scădere a 
Indicelui Perceperii Corupţiei în 2013, 2014, dar mai ales în 2015. 
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Astfel, promovarea unor principii de moralitate în relaţiile internaţionale, 
precum principiul corectitudinii, a echităţii, moralităţii, bunăstării globale, a 
responsabilităţii guvernelor naţionale pentru stabilitatea internaţională, a prin-
cipiului coevoluţiei statelor şi naţiunilor şi prioritizării obiectivelor geopolitice, 
toţi aceşti piloni ai unei politici internaţionale durabile în interesul statelor mici 
pot ajuta asemenea ţări precum Republica Moldova să conteze pe plan inter-
naţional, iar prin asta să-şi promoveze interesele sale naţionale în concordanţă 
cu cele ale statelor-partenere. În acest context, aderarea Republicii Moldova la 
Uniunea Europeană înţeleasă, din perspectiva interesului nostru naţional, în pri-
mul rând ca o comunitate a statelor mici şi mijlocii de pe mapamond apropiate 
civilizaţional, devenite infl uente în plan internaţional prin efi cienţă, coordona-
re şi profesionalism al elitelor de la conducere, coagulate în jurul unor valori 
universale, se detaşează ca fi ind o soluţie viabilă la impasul relaţiilor bilaterale 
internaţionale ale Republicii Moldova cu statele vecine şi partenerii regionali 
tradiţionali, cu mult mai infl uenţi şi mai importanţi pe plan internaţional, ce tind 
să domine covârşitor relaţiile internaționale cu statul nostru [5, p. 48].

Moralizarea astfel se evidenţiază ca un trend important în cadrul politicilor 
interne, dar şi internaţionale, şi a relaţiilor sociopolitice dintre diverşi actori 
din cadrul sistemelor politice tradiţionale, dintre care corelaţiile şi sistemele 
de presiuni şi infl uenţe reciproce dintre aceşti actori tind, de departe, să inducă 
necesitatea reglementării şi stabilizării acestor tipuri de relaţii în conformitate 
cu nişte norme, valori şi principii de comun acceptate şi respectate pentru a de-
termina scoaterea conştientă şi intenţionată a relaţiilor de inter-infl uenţare po-
litică din categoria celor suspicioase şi dubioase, asupra cărora planează o ima-
gine negativă şi de neîncredere tocmai din cauza lipsei unei reglementări stricte 
şi a unei transparenţe şi clarităţi acceptabile de comunitate, fi e naţională sau in-
ternaţională, după caz. În acest sens, domeniul infl uenţelor şi intereselor politice 
este unul reprezentativ şi de interferenţă dintre sferele moralei şi ale politicului, 
unde cel mai des se ridică problema corectitudinii sau a echităţii aplicării forţei, 
puterii politice sau autorităţii asupra cetăţeanului, a respectării intereselor sale 
personale, a drepturilor şi libertăţilor sale fundamentale în contextul manifestării 
concurenţiale a intereselor globale, naţionale comunitare sau colective. 

Moralitatea şi moralizarea devine tendinţa de urmat şi pentru Republica 
Moldova în perspectiva apărării şi promovării intereselor ei naţionale, astfel că 
noi metode şi metodologii se cer a fi  aplicate în studiul problematicii asocierii 
internaţionale a Republicii Moldova în contextul promovării valorilor speci-
fi ce, a asigurării şi respectării securităţii umane [6, p. 53]. Abordarea bioetică 
este una dintre acele abordări metodologice ce pot deschide noi perspective 
inclusiv asupra conceptualizării subiectului asocierilor şi cooperării interna-
ţionale. În Republica Moldova, problematica bioetică în contextul fortifi cării 
securităţii umane a început să se manifeste, mai pregnant şi mai univoc, în 
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spaţiul politic, odată cu intensifi carea procesului de deschidere socială şi po-
litică a societăţii şi clasei politice autohtone la tendinţele şi trendurile sociale 
şi politice mondiale, determinate, în mare parte, de intensifi carea proceselor 
mondiale, a problemelor globale şi regionale cu care se confruntă inclusiv
Republica Moldova, de rând cu alte state ale lumii, dar şi, concomitent, cu 
iniţierea procesului de racordare a legislaţiei interne la cea europeană, în per-
spectiva aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană. 

În detrimentul faptului că paradigma bioetică, de la originile sale, se înră-
dăcinează tradiţional în problematica asigurării securităţii umane şi supravie-
ţuirii omenirii în ansamblul său prin depăşirea crizei mondiale şi a pericolelor 
globale, punând accentul pe revigorarea morală şi spirituală a comunităţilor 
umane, a individului luat în parte sau a omenirii în ansamblul ei, în vede-
rea soluţionării sustenabile a dilemelor biotehnologice şi ecologice cu care 
se confruntă civilizaţia umană în mod continuu, încă de la primii săi paşi pe 
calea progresului tehnico – ştiinţifi c [7, p. 41; 8, p. 99], perspectiva bioetică 
în plan politic şi în cel al relaţiilor internaţionale, adoptând, prin excelenţă, 
un multiplu sens teoretico-practic, în comun cu metodologia specifi că ei, sunt 
capabile să ofere o abordare atât globală asupra cazului particular al asigură-
rii independenţei de stat şi a securităţii naţionale în Republica Moldova prin 
intermediul impunerii şi respectării unor standarde înalte în sfera securităţii 
umane, în contextul complexelor procese mondiale, cât şi o viziune îngustă de 
analiză, bazată strict pe concordanţa cu cele mai generale norme bioetice, dar 
şi cu principiile şi valorile bioeticii politice. 

Bunăoară, din perspectiva implementării principiului bioetic al autonomi-
ei, ca fundament universal al gândirii, mentalităţii şi acţiunii bioetice cu scopul 
asigurării drepturilor umane, recunoscute pe plan mondial de către întreaga 
comunitate a cercetătorilor din domeniul bioeticii [9], problematica indepen-
denţei statului, a securităţii personale a cetăţeanului şi a celei naţionale în Re-
publica Moldova, se prezintă a fi  una extrem de disputată, dat fi ind caracterul 
mai mult decât simbolic al nivelului asigurării drepturilor individului simplu în 
cadrul unui proces independent de evaluare şi de adoptare a deciziei cu privire 
la oportunitatea, metodele şi aprecierea efi cienţei acestora, privind caracterul 
sau scopul fi nal al activităţilor de asigurare a securităţii şi independenţei so-
cietăţii moldoveneşti din care face parte. La nivel de sistem politic, Republica 
Moldova întâmpină difi cultăţi pe alocuri insurmontabile privind asigurarea 
implementării principiului autonomiei decizionale şi acţionale, fi ind un sistem 
sociopolitic cu un grad sporit de vulnerabilitate la intervenţiile şi presiunile 
din exteriorul său, cu un subsistem foarte rudimentar de autoprotecţie şi imu-
nizare contra numeroaselor încercări din exterior de infl uenţare şi determinare 
a deciziilor politice interne, chiar în pofi da imperativului respectării normei 
general recunoscute în cadrul teoriei şi practicii relaţiilor externe dintre state – 
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principiul non-imixtiunii în afacerile interne ca bază a unor relaţii bilaterale şi 
multilaterale mutual benefi ce şi armonioase dintre state, grupuri de state sau în 
cadrul unor organisme internaţionale regionale sau mondiale. 

În contextul implementării principiului autonomiei în practica sociopoliti-
că din Republica Moldova cu scopul atingerii unui nivel mai înalt de (bio-)
moralizare şi a concordării cu normele bunului-simţ a sferei politice autohtone, 
precum şi a principalilor actori politici, a clasei politice în general, problemati-
ca asigurării securităţii umane se impune ca fi ind un subiect atât de o maximă 
tensiune socială, datorat, în principal, provocărilor polivectoriale de origine 
atât internă, cât şi externă faţă de sistemul sociopolitic al Republicii Moldova.

Astfel, autonomia individuală a cetăţeanului care pledează pentru creşterea 
importanţei şi răspândirea ideilor democratice în Republica Moldova, odată 
îngrădită această condiţie fundamentală, intimidată sau restricţionată, gene-
rează instantaneu un confl ict social cu aspecte interculturale, deoarece, potrivit 
mai multor tipuri de standarde de evaluare şi analiză, un spaţiu social şi civi-
lizaţional poate căpăta un caracter intercultural în cazurile când se manifestă 
o coexistenţă paralelă echivalentă şi comparabilă valoric (calitativ) şi numeric 
(cantitativ) a câtorva culturi sau modele civilizaţionale, când în spaţiul vizat 
convieţuiesc multiple etnii, ceea ce este caracteristic realităţilor obiective şi 
din Republica Moldova la începutul sec. XXI.

Totodată, principiul bioetic fundamental al autonomiei ca respect pentru 
persoana umană trebuie interiorizat şi ulterior aplicat atât în sens universal, 
în spiritul Raportului de la Belmont [10], unde acest principiu a fost formulat 
într-o variantă fi nită şi practico-aplicativă, cât şi în contextul particular al ana-
lizei politologice a fenomenelor sociopolitice în care este implicată Republica 
Moldova, de exemplu, prin politica sa internă sau ca şi actor pe scena politi-
că internaţională. Într-o perspectivă mult mai amplă decât simpla concepţie 
a libertăţii, care totuşi rămâne în centrul ei, paradigma bioetică a autonomiei 
reprezintă o temelie ideatică a persoanei de a judeca, aprecia, decide sau acţi-
ona în consecinţă, independent, suveran şi totalmente bazându-se exclusiv pe 
propriul potenţial nativ şi dobândit, precum şi pe forţele şi puterile personale 
intelectuale şi intuitive, de decizie, de evaluare şi pronosticare sau pe forţa sa 
motrice de acţiune, în conformitate cu interesele, valorile, principiile sau pri-
orităţile sale proprii [11, p. 48]. Autonomia în cadrul teoriei, mentalităţii, ide-
ologiei sau discursului bioetic devine fundamentul unui nou tip de civilizaţie 
umană compusă din toleranţă şi onestitate, echitate şi deliberare decizională, 
garantate prin forţa raţiunii şi puterea unui sistem robust de apărare a dreptu-
rilor şi libertăţilor omului şi de înfăptuire a justiţiei în contextul unei societăţi 
în care primează dreptul, demnitatea, respectul pentru valoarea şi importanţa 
intrinsecă a fi ecărui individ uman [12]. 

În contextul dat, este important de menționat legislația Republicii Moldova, 
care, în mare parte, este una apreciată ca fi ind funcțională și echitabilă, promo-
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toare a celor mai generale valori și norme caracteristice modelului contempo-
ran al sistemului politic ce tinde către instaurarea dictaturii legii și a securității 
umane în societate, în frunte cu Constituția Republicii Moldova, în care, încă 
în articolul 1, este menționat că „demnitatea omului, drepturile şi libertăţile 
lui, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi pluralismul politic 
reprezintă valori supreme” [13].

În aceste condiţii respectarea sistemică şi personală, în baza principiului bi-
oetic al autonomiei ca fundament al promovării dezideratelor securităţii uma-
ne, a suveranităţii şi securităţii naţionale în Republica Moldova, manifestate 
inclusiv în relaţiile sale externe cu alţi actori internaţionali, devine o condiţie 
în sine pentru bioetizarea plenară a sferei sociopolitice autohtone, a dome-
niului decizionalităţii referitor la aspecte ale politicii interne sau externe, în 
vederea ridicării nivelului civilizaţional al sociumului la cu totul alte valori 
de toleranţă şi echitate, accesând nelimitat, în consecinţă, noi perspective de 
dezvoltare socială, cu repercusiuni inevitabile în toate sferele vieţii atât in-
dividuale, cât şi în comun. În contextul procesului de integrare europeană a 
Republicii Moldova, la fel, se presupune o apropiere de standardele şi valorile 
etice care se preconizează a fi  implementate în procesul de guvernare. Anume 
acest obiectiv îl urmăreşte Acordul de Asociere a Republicii Moldova cu UE, 
semnat la 27 iunie 2014, stipulând că reformarea administraţiei publice din 
Republica Moldova va însemna şi „promovarea valorilor etice în serviciul 
public” (articolul 22, litera e) [14].

Un alt principiu bioetic pe larg dezbătut atât în mediul academic, cât şi în 
mediul practicienilor din domeniul bioeticii, care este în stare să aducă un aport 
substanţial de valoare la analiza importanţei securităţii umane în contextul for-
tifi cării suveranităţii, independenţei, precum şi a securităţii de stat, inclusiv în 
Republica Moldova, este cel al acordului informat. Potrivit spiritului acestui 
principiu bioetic, fi ind transpus într-un mediu socio-politologic de refl ecţie şi 
dezbateri, activitatea de informare a individului sau a comunităţii, care precede 
aprobarea şi suportul său decizional pentru implementarea diverselor politici 
şi strategii, reprezintă elementul-cheie pentru sistemul politic autohton pentru 
relansarea procesului democratizării, amplifi cat de cel al bioetizării sociopoli-
tice, poziţionat pe criterii de echitate, schimb nerestricţionat de opinii şi date, 
precum şi pe încurajarea participismului şi implicării active în procesele so-
ciopolitice decizionale şi de aplicare a deciziilor adoptate urmărind benefi ciul 
comun [15, p. 284]. Totodată, principiul bioetic al acordului informat este pe 
deplin aplicabil şi în contextul eventualei adoptări de către autorităţile Repu-
blicii Moldova a unui curs extern contrar voinţei, interesului poporului sau în 
condiţiile neinformării depline a opiniei publice referitor la principalele deci-
zii cu privire la politica externă a statului. Exemplifi când, menționăm cazul 
informării inadecvate a populaţiei Republicii Moldova, potrivit unor analişti 
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autohtoni, la momentul semnării la 27 iunie 2014 a acordului de asociere la 
Uniunea Europeană, ratifi cat de Parlamentul Republicii Moldova la 2 iulie 
2014. Potrivit lui Viorel Chivriga, expert al IDIS „Viitorul”, informarea este 
un element important al punerii în aplicare a Acordului de Asociere cu UE şi 
al succesului integrării europene a Republicii Moldova: „Partea informativă, 
partea ce ţine de diseminarea informaţiei cred că este un element-cheie în re-
alizarea Acordului de Asociere. Eu cred că campaniile de informare nu doar 
trebuie să urmărească un scop nobil, dar şi să ajungă la fi ecare locuitor al 
ţării. Aici, într-adevăr, sunt restanţe şi sunt carenţe care trebuie înlăturate” 
[16]. În spirit polemic, e nevoie de remarcat faptul că informarea în sine a  po-
pulaţiei de către autorităţi nu poate fi  un scop nobil, aşa după cum susţine acest 
expert, ci este nevoie să devină o normă în condiţiile unor relaţii democratice 
în societate. Pe de altă parte, o informare adecvată necesită să fi e transpusă 
într-un acord sau mandat acordat, de exemplu în rezultatul scrutinelor elec-
torale. Informarea populaţiei cu privire la principalele decizii politice în stat, 
inclusiv referitor la politica externă, e cazul să devină un factor suplimentar 
pentru asumarea adecvată şi responsabilă de către alegători a votului lor în 
alegeri. Totodată, nerespectarea acestui imperativ bioetic a acordului informat, 
inclusiv în viaţa politică, în relaţiile internaţionale, poate duce la nerespecta-
rea reciprocă a drepturilor şi libertăţilor, şi deci la acumularea unor tensiuni 
social-politice, care, în condiţii democratice, pot genera retragerea încrederii 
alegătorilor şi pierderea mandatului de către factorii de decizii, iar în condiţii 
nedemocratice – la instabilitate sociopolitică şi revolte populare. 

Aplicarea principiului bioetic al acordului informat de pe scena politică 
din Republica Moldova se profi lează a fi  o modalitate efi cientă de protecţie a 
integrităţi opiniei publice şi a moralităţii tradiţionale a societăţii moldoveneşti 
contra impunerii paternaliste a unor soluţii, remedii şi perspective de concluzi-
onare, în cazul unui şir de probleme generate artifi cial, prezentate şi promovate 
prin intermediul maşinăriei de război mediatic de care se face abuz în multe 
cazuri legate de propagarea intereselor în acest areal social. În aşa fel, promo-
varea culturii acordului informat al cetăţeanului concret, dar şi a comunităţilor 
locale, precum şi a autorităţilor publice centrale în materie de diverse aspecte 
ale problemelor interne, dar şi în vederea găsirii unor căi optime de promova-
re a intereselor Republicii Moldova pe scena politică internaţională nu doar 
că înrădăcinează procesul de bioetizare a tagmei autohtone a politicienilor şi 
factorilor de decizii, dar şi contribuie la o mai clară delimitare şi clasifi care de 
factură democratică şi transparentă a diverselor tendinţe în arealul sociopolitic 
din Republica Moldova, în dependenţă de criteriul benefi ciului strategic co-
mun pe termen lung, în conformitate cu interesele şi necesităţile sale organice 
vitale, nealterate şi distorsionate de cele impuse din afară. În fapt, aplicarea 
principiului acordului informat la diverse niveluri de manifestare a politicu-
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lui în Republica Moldova vine să combată efi cient paternalismul tradiţional 
din societatea autohtonă din diverse domenii, speculat cu multă iscusinţă de 
numeroase forţe ostile păcii civice şi bunăstării populaţiei autohtone, să con-
tribuie decisiv la creşterea nivelului culturii politice în Republica Moldova, să 
sensibilizeze şi să activizeze în plan public şi sociopolitic fi ecare cetăţean al 
ţării luat în parte, să dezavueze tendinţele şi încercările manipulatorii şi total 
imorale de propagare a unor adevăruri străine şi opuse interesului naţional al 
Republicii Moldova [17, p. 66; 18, p. 27].

Principiul biosferocentrist al bioeticii globale este mai mult decât o simplă 
şi ordinară cerinţă metodologică, de rând cu un şir întreg de alte principii de-
fi nitorii ale bioeticii, ci este, mai degrabă, un crez al bioeticii şi o raţiune de a 
fi  a acestei abordări metodologico-teoretice, implantată în însăşi natura acestei 
învăţături, încă de la originile sale, din anii ’70 ai sec. XX, de către fondato-
rul acesteia – biologul american V.R. Potter [19, p. 28] şi dezvoltată de către 
profesorul T. N. Ţîrdea [20, p. 58], ca disciplină, abordare ideologico-concep-
tuală, construcţie ştiinţifi că teoretico-practică, destinată elaborării suportului 
metodologic şi funcţional al depăşirii crizei mondiale prin redefi nirea şi re-
organizarea mentală şi morală a celor mai fundamentale valori ale civilizaţiei 
umane contemporane. Principiul biosferocentrist este pe larg aplicat în contex-
tul relaţiilor internaţionale încă din perioada transformării aspectelor bioetice, 
ecologiste şi de mediu în importanţi piloni ai noii forme a conştiinţei sociale 
în curs de constituire, odată cu conştientizarea de către opinia publică mon-
dială a pericolelor pentru mediul înconjurător şi biosfera Terrei ca importanţi 
factori de securitate umană şi globală, inclusiv în interpretarea Şcolii de la Co-
penhaga a dimensiunilor noţiunii de securitate şi a interdependenţei dintre ele
[ 21, p. 436]. În acest context este important de remarcat că şi în Acordul de 
Asociere a Republicii Moldova cu UE, semnat la 27 iunie 2014, se prevede 
cooperarea ce „vizează conservarea, protejarea, îmbunătăţirea şi reabilitarea 
calităţii mediului, protecţia sănătăţii umane, utilizarea durabilă a resurselor 
naturale şi promovarea măsurilor la nivel internaţional pentru a aborda pro-
blemele legate de mediu la nivel regional sau global” (art. 87), la fel, în acelaşi 
Acord de Asociere, este stipulat că părţile semnatare îşi asumă anumite respon-
sabilităţi în vederea „asigurării conservării şi utilizării durabile a diversităţii 
biologice ca element esenţial pentru dezvoltarea durabilă” (art. 368) [14].

Din altă perspectivă, dat fi ind faptul că Republica Moldova face parte şi din 
Comunitatea Statelor Independente (CSI) prin semnarea Acordului de consti-
tuire a Comunităţii Statelor Independente (08.12.1991) ce a intrat în vigoare 
pentru statul nostru în 08.04.1994, şi opţiunea asiatică vizează aspecte legate 
de protejarea mediului şi a biosferei, de exemplu, inclusiv prin semnarea la 
08.02.1992 şi de către Republica Moldova a Acordului cu privire la colabora-
rea în domeniul ecologiei şi protecţiei mediului natural ambiant, chiar înaintea 
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intrării în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova a Acordului de constituire 
a CSI [22]. Aceste detalii denotă faptul că unele principii bioetice, precum cel 
al biosferocentrismului, devin obligatorii pentru a fi  respectate, precum şi parte 
inerentă a agendei internaţionale, dincolo de opţiunile geopolitice sau diferen-
ţele culturale dintre state sau organizaţii suprastatale. 

Unul din principiile bioetice cele mai aplicabile atât în contextul relaţiilor in-
terumane, dintre individ şi mediu, cât şi în relaţiile externe dintre actorii interna-
ţionali este principiul coevoluţiei, ocupând un loc de seamă în cadrul aparatului 
teoretico-metodologic al diverselor branşe ale bioeticii, precum cea globală, so-
cială şi politică, generând importante continuări aplicative şi concluzii teoretice 
interdisciplinare, fundamentează în special necesitatea regândirii, reformulării şi 
relansării relaţiilor constructive, reciproc avantajoase şi cooperante, la început 
cu referinţă la raporturile dintre om şi natură, dintre societate şi biosferă, iar mai 
apoi extinzându-se la raporturile dintre state, organizaţii internaţionale şi blocuri 
politico-militare, bazându-le pe o nouă platformă principială decât cea existentă 
până acum, constând din abordarea consumistă şi utilitaristă, din exploatarea 
unilaterală a partenerilor şi a potenţialului acestora, a mediului în sens global, 
referindu-se inclusiv la folosirea de către societatea umană a resurselor, mediu-
lui înconjurător, a conjuncturilor etc. [23, p. 14]. În cadrul bioeticii sociale şi a 
celei politice, principiul coevolutiv este extins şi cuprinde relaţiile dintre natură 
şi om în contextul schimbărilor şi fenomenelor sociopolitice, a relaţiilor externe 
a statelor şi a raportului de forţe pe scena internaţională.

Pentru a exemplifi ca importanţa acestui principiu bioetic al coevoluţiei în 
context politic şi în relaţiile internaţionale ale Republicii Moldova, este su-
fi cient să amintim de astfel de deziderate importante pe plan internaţional la 
edifi carea cărora s-a raliat şi Republica Moldova, precum dezvoltarea durabilă, 
aprofundarea „convergenţei şi a efi cacităţii politice şi a politicii de securita-
te”, amintite în Acordul de Asociere a Republicii Moldova cu UE semnat la 
27 iunie 2014. Astfel că aceste obiective sunt amintite în documentul în cauză 
încă din articolul 3 cu referinţă la „obiectivele dialogului politic” dintre părţi 
care „va antrena creşterea efi cacităţii cooperării politice şi va promova con-
vergenţa în ceea ce priveşte aspectele de politică externă şi de securitate”, la 
fel, şi în articolul 367 cu privire la comerţul şi investiţiile care promovează 
dezvoltarea durabilă. Astfel încât principiul bioetic al coevoluţiei se profi lează 
a fi  o caracteristică generală a Acordului de Asociere - document de o impor-
tanţă crucială pentru statul nostru, spiritul căruia este profund infl uenţat de 
necesitatea unor schimbări sustenabile, edifi carea unor instituţii efi ciente cu 
scopul aprofundării dialogului, modernizării şi dezvoltării nu doar în Repu-
blica Moldova, Acord care are ca obiectiv: „stimularea cooperării practice şi 
orientate către rezultate între părţi în vederea asigurării păcii, a securităţii şi 
a stabilităţii pe continentul european” (articolul 3, paragraful 2, litera d) [14].
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Principiul bioetic universal al justiţiei şi echităţii se poate impune armonios 
în cadrul analizei socio-politologice în genere, dar şi, spre exemplu, în analiza 
problematicii asigurării securităţi umane şi naţionale a Republicii Moldova în 
mod special, precum şi în studiul aprofundării suveranităţii şi independenţei 
statului, în sensul său cel mai cuprinzător şi vast posibil, prin imperativul ne-
cesităţii corespunderii discursului şi acţiunii politice unor standarde universale 
de echitate şi corectitudine istorică, socială şi economică în limitele bunului 
simţ şi legalităţii, în baza primării moralităţii şi respectului reciproc în relaţiile 
sociale, economice sau politice la diverse nivele de interacţiune cetăţenească, 
de grup, comunitară, instituţională, statală sau internaţională. Acest principiu 
bioetic al justiţiei şi echităţii, implementat în arealul sociopolitic la nivelul 
construcţiilor ideatice, al discursurilor publice, dar mai cu seamă în cadrul 
acţiunilor concrete în forma unor aplicaţii nemijlocite a politicilor şi strate-
giilor la nivelul cetăţeanului simplu, care în cea mai mare măsură a resimţit 
injusteţea şi neglijarea securităţii sale personale, a valorilor şi spiritualităţii 
sale naţionale, dar şi a condiţiei sale umane, în cele mai dezumanizante şi 
degradante forme posibile în perioada totalitarismului de exemplu, nu poate fi  
unul cu adevărat efi cient şi relevant în afara suportului întregului complex de 
principii, categorii, valori şi imperative bioetice, fi ind conectat intrinsec la sis-
temul cunoştinţelor şi practicilor bioetice în plină expansiune actualmente, ca 
o extensiune, completare şi prelungire a democratizării continui în societăţile 
cele mai avansate în domeniul protecţiei şi promovării libertăţilor şi drepturi-
lor omului şi, implicit, a securităţii umane [24].

Spre exemplu, principiul justiţiei este prezent plenar în Acordul de Asoci-
ere a Republicii Moldova cu UE (27 iunie 2014), unde e amintit că unul din 
scopurile acordului este: „consolidarea respectării principiilor democratice, a 
statului de drept şi a bunei guvernanţe, a drepturilor omului şi a libertăţilor 
fundamentale, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparţin minorităţilor, 
precum şi contribuirea la consolidarea reformelor politice naţionale” (artico-
lul 3, paragraful 2, litera d). Acest deziderat bioetic al echităţii este aplicat în 
Acord şi cu referinţă la cooperarea în domeniul migraţiei, al azilului şi al ges-
tionării frontierelor, unde se menţionează ca o prioritate „tratamentul echitabil 
şi integrarea persoanelor care nu au cetăţenia statului-gazdă, afl ate în situaţie 
de şedere legală, precum şi educaţia, formarea şi măsurile de combatere a 
rasismului şi a xenofobiei” (articolul 14, litera c). Aspecte importante cu refe-
rinţă la asigurarea securităţii umane prin promovarea egalităţii „de şanse între 
femei şi bărbaţi, combaterea practicilor de discriminare şi drepturile sociale, 
contribuind astfel la promovarea unui număr sporit de locuri de muncă şi de o 
calitate mai bună, la reducerea sărăciei, la consolidarea coeziunii sociale, la 
dezvoltarea durabilă şi la îmbunătăţirea calităţii vieţii” (articolul 31),  la fel 
sunt amintite în Acordul de Asociere, fi ind în concordanţă deplină cu principiul 
bioetic al justiţiei şi echităţii. 
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În cadrul analizei actuale, în calitate de fortifi care şi sprijinire a argumen-
telor aduse mai sus pentru relevanţa aplicării principiilor bioetice ale justiţi-
ei (echităţii) şi autonomiei, în perspectiva fundamentării tezei funcţionalităţii 
sistemice a procedurilor de asigurare a funcţionării şi promovării dezideratului 
securităţii umane pentru sustenabilitatea structurală a sistemului sociopolitic 
al Republicii Moldova ca stat independent şi suveran, de protejare a securităţii 
sale naţionale, devine oportună referinţa la principiul bioetic al non-dăunării, 
precum şi implementarea sa aplicativă ulterioară la nivelul practicilor politice 
autohtone şi a acordurilor internaţionale, semnate de Republica Moldova.

Principiul bioetic al non-dăunării capătă o valoare aplicativă specială, mai 
cu seamă, în analiza politologică a semnifi caţiei deosebite a procedurilor de 
asigurare a securităţii umane pentru buna funcţionare a sistemul sociopolitic 
din Republica Moldova, spre aplanarea cât mai inofensivă, pe un făgaş pozitiv 
şi într-un context atitudinal de natură raţională a contrapunerii acestei con-
strucţii ideatice altor tipuri de viziuni cu privire la cele mai optimale căi de 
realizare a interesului naţional al Republicii Moldova şi a populaţiei acesteia. 
La fel ca şi alte principii şi imperative bioetice, şi acesta a fost luat în consi-
derare în procesul de pregătire a Acordului de Asociere a Republicii Moldova 
cu UE. Astfel că unul dintre ţelurile acestui document presupune „promovarea 
stabilităţii şi a securităţii în lume prin intermediul unui multilateralism efi ca-
ce” (articolul 3, paragraful 2, litera b), ceea ce presupune o atenţie deosebită şi 
acurateţe în implementarea politicilor internaţionale şi în Republica Moldova, 
dar ţinând cont de specifi cul local. 

Principiul bioetic al binefacerii, fi ind în strânsă corelaţie cu cel al non-
dăunării, completându-l şi extinzându-l până la nivelul acţiunilor concrete cu 
fi nalitate durabilă de natură pozitivă [25, p. 182], precum şi cu rezultate dorite 
şi urmărite în concordanţă cu interesele naţionale, în cazul analizei sistemu-
lui politic al Republicii Moldova de exemplu, propune o abordare pe cât de 
inedită şi originală, pe atât de utilă a unui şir întreg de elemente ale acţiunilor 
organizaţiilor şi grupurilor sociopolitice din Republica Moldova. Acest prin-
cipiu bioetic al binefacerii se prezintă a fi  pe deplin relevant în cadrul analizei 
importanţei şi rolului securităţii umane pentru stabilitatea internă, bunăstarea 
cetăţenilor, pentru trecutul, prezentul şi viitorul statului Republica Moldova, în 
vederea aprofundării independenţei şi suveranităţii sale ca subiect al relaţiilor 
internaţionale şi interstatale, faţă de forţele ce tradiţional năzuiesc să diminu-
eze această prerogativă legitimă şi de drept, inalienabilă prin subminarea con-
tinuă a securităţii de stat şi atragerea Republicii Moldova în jocuri geopolitice 
contrare intereselor sale naţionale, acţionând în majoritatea cazurilor cu con-
secinţe malefi ce atât pentru viaţa imediată a cetăţeanului Republicii Moldova, 
cât şi pentru imaginea şi autoritatea internă şi externă a statului, precum şi pen-
tru condiţiile de securitate, economice, militare, informaţionale, sociopolitice 
sau ecologice ale societăţii contemporane moldoveneşti.

Sprincean_Tipar.indd   212Sprincean_Tipar.indd   212 06.01.2017   10:12:1306.01.2017   10:12:13



213

Relaţiile politice atât pe plan intern, cât şi extern, trebuie să aducă benefi cii 
sociale, modernizare şi dezvoltare, securitate şi stabilitate, în conformitate cu 
principiul bioetic al binefacerii. Anume acest tip de abordare este pus la baza 
Acordului de Asociere a Republicii Moldova cu UE. Astfel că unul dintre mul-
tiplele benefi cii sociale şi umane pentru Republica Moldova, în urma imple-
mentării documentului în cauză, se preconizează a fi  „prevenirea şi controlul 
bolilor netransmisibile, în principal printr-un schimb de informaţii şi de bune 
practici, prin promovarea unui stil de viaţă sănătos, prin abordarea princi-
palilor factori care infl uenţează starea de sănătate, cum ar fi  alimentaţia şi 
dependenţa de droguri, alcool, tabac” (articolul 114, litera c) ceea ce, de altfel, 
e în strânsă concordanţă cu punctul 4.5 din Strategia Securităţii Naţionale a 
Republicii Moldova.

În cadrul analizei date, constând din aplicarea metodei bioetice în evaluarea 
importanţei ideilor şi mişcărilor social-politice autohtone în vederea instaurării 
stabilităţii interne, independenţei, suveranităţii şi fortifi cării securităţii umane 
şi de stat a Republicii Moldova, prin urmărirea realizării intereselor naţionale 
ale populaţiei ţării, se remarcă ca fi ind de o deosebită aplicabilitate, un şir de 
principii şi teze elaborate în cadrul scolii bioetice din Republica Moldova, 
axată cu precădere pe aspectul global, noosferic, social şi politic al paradigmei 
bioetice [26, p. 7; 27, p. 141]. Astfel, fundamentul central al construcţiei idea-
tice a bioeticii globale, în viziunea cercetătorilor din cadrul școlii autohtone de 
bioetică, se conturează a fi  principiul biosferocentrismului pe lângă un întreg 
grup de fundamente metodologico-teoretice precum principiul coevoluţiei, 
cel al integrităţii sistemice a intervenţiilor, principiul prioritizării obiectivelor, 
condiţia morală referitor la caracterului caritabil al activităţii, implicării şi in-
cursiunilor bioetice în plan social, ecologic, politic etc., cuprinse de bioetică 
ca disciplină academică şi practică globalizantă, generată de realităţile dure şi 
imprevizibile ale crizei mondiale multidimensionale şi, în consecinţă, a impe-
rativului supravieţuirii durabile şi demne pe Terra a omului ca reprezentant al 
speciei sale biologice – hommo sapiens sapiens, dar şi ca personalitate desă-
vârşită cu toate atributele spirituale şi materiale fi reşti, cu o perspectivă reală 
de dezvoltare continuă pe viitor [28, p. 93].    

Un aport metodologic important al aparatului teoretic al bioeticii la edifi -
carea unui mediu durabil şi sustenabil de dezvoltare este elaborarea, funda-
mentarea şi extinderea interdisciplinară a principiului integrităţii sistemice a 
intervenţiilor. Potrivit acestui principiu, pe deplin aplicabil şi în plan sociopo-
litic, acţiunile şi intervenţiile întreprinse în cadrul unui domeniu sau subsistem 
distinct trebuie să fi e coordonate într-o măsură sufi cientă, încât să nu genereze 
disfuncţii sau scăderea efi cienţei şi funcţionalităţii altor subsisteme ale siste-
mului sociopolitic general. Şi în acest caz, Acordul de Asociere a Republicii 
Moldova cu UE este receptiv, promovând experienţa europeană, în mod preca-
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ut, ca o totalitate de bune practici, care sunt capabile să faciliteze şi să scurteze 
procesul de integrare europeană a Republicii Moldova prin racordarea la nor-
mele şi instituţiile UE, de exemplu în sfera cooperării în domeniul migraţiei, 
al azilului şi al gestionării frontierelor (articolul 14) sau în cea a combaterii 
terorismului (articolul 19), reducerea sărăciei şi îmbunătăţirea coeziunii socia-
le, promovarea sănătăţii şi a siguranţei la locul de muncă (articolul 32), în lupta 
împotriva fraudei şi a corupţiei (articolul 50) etc.

În contextul implementării în multe dintre ştiinţele sociale ale metodolo-
giei specifi ce bioetice, se face remarcat şi principiul prioritizării obiectivelor 
în strânsă corelare şi legătură cu cel al integrităţii sistemice a intervenţiilor 
întreprinse. Postulatul dat invocă ca fi ind de o importanţă metodologică ma-
joră pentru succesul promovării politicilor bioetice, ierarhizarea priorităţilor, 
dozarea şi calcularea efortului pentru realizarea obiectivului general, dar şi a 
obiectivelor intermediare. Bioetica politică, ca şi disciplină, este bazată pe im-
portanţa şi necesitatea raţionalizării şi efi cientizării intervenţiilor umane prin 
intermediul mecanismelor şi instituţiilor sociopolitice disponibile, în vederea 
amplifi cării benefi ciului comun în plan global şi durabil, atât pentru comuni-
tatea umană, mediul ei intern şi extern de viaţă, pentru ecosistem, cât şi pentru 
biosferă, în întregime [29, p. 119]. Or, principiul prioritizării obiectivelor soci-
ale, refl ectă această tendinţă raţionalistă care se vrea una capitală în cadrul unui 
sistem politic de tip nou, promovat prin intermediul bioeticii politice, şi con-
fruntă potenţialul şi caracterul limitat şi epuizabil al resurselor de orice tip, cu 
scopurile cele mai generale şi idealiste, pentru a găsi un numitor comun şi o posi-
bilitate funcţională pentru a obţine rezultate maximale, reieşind din conjunctura 
şi realităţile obiective ale cazului concret. În acest sens, de exemplu, priorităţile 
din Acordul de Asociere a Republicii Moldova cu UE sunt determinate de spe-
cifi cul ţării noastre, şi nu impuse ca nişte standarde prestabilite. Este relevantă 
pentru promovarea securităţii sociale şi umane în contextul apărării drepturi-
lor categoriilor vulnerabile din Republica Moldova, stipularea din Acord cu 
referinţă la cooperarea dintre părţile semnatare „pentru a asigura promovarea 
drepturilor copilului în conformitate cu legislaţia şi cu normele internaţionale, 
în special Convenţia Naţiunilor Unite din 1989 privind drepturile copilului, ţi-
nând cont de priorităţile identifi cate în contextul specifi c al Republicii Moldova, 
în special pentru categoriile vulnerabile” (articolul 137) [14].

Astfel, se constată că în spațiul Uniunii Europene se regăsesc diverse opi-
nii și abordări față de conceptul de securitate umană, fi ind puternic infl uențate 
de cultura, etica și civilizația de sorginte creștină, spre exemplu referitoare la 
interzicerea avorturilor în țările din UE, promovată cu regularitate și concertat 
nu doar prin efortul comunităților religioase, dar și cu participarea societăților 
bioetice, promotoare a valorilor și principiilor respectului față de viu [30].

Întregul spectru de abordări şi aspecte metodologico-sistemice, generat 
de concepţia bioetică, se regăseşte şi în numeroase prevederi ce se conţin în 
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Strategia Securităţii Naţionale a Republicii Moldova, intrată în vigoare la 
14.10.2011, ce prevede în mod expres că interesele naţionale vitale ale Re-
publicii Moldova, printre altele, rezidă în asigurarea şi în apărarea siguranţei 
cetăţenilor, în respectarea şi în protejarea drepturilor şi a libertăţilor omului, 
în consolidarea democraţiei [31]. Aceste deziderate sunt incluse pe deplin în 
contextul promovării securităţii umane, inclusiv ale aspectelor sale bioetice. 
La fel, încă de la începutul acestui document important se prevede că Strategia 
securităţii naţionale a Republicii Moldova cuprinde, totodată, acţiuni „în astfel 
de sectoare de importanţă majoră pentru securitatea naţională, precum sănă-
tate, ecologie, educaţie, luptă împotriva corupţiei”, fi ind în strânsă corelaţie 
cu criteriile de asigurare a securităţii personale umane. Combaterea sărăciei 
este considerată la punctul 4.1 din Strategia Securităţii Naţionale a Republicii 
Moldova ca una dintre căile de bază de realizare şi asigurare a securităţii naţio-
nale, de rând cu asemenea metode precum ameliorarea situaţiei demografi ce şi 
sănătatea populaţiei (punctul 4.5). La acest capitol se prevede în mod expres că 
„sănătatea publică va fi  susţinută prin dezvoltarea capacităţilor de adaptare şi 
de răspuns la un şir de factori ambientali şi sociali, cum ar fi  poluarea apei po-
tabile, schimbarea climei, utilizarea substanţelor şi a deşeurilor chimice toxice, 
şi prin realizarea măsurilor de prevenire a maladiilor condiţionate de aceşti 
factori”. Securitatea umană şi anumite aspecte specifi ce domeniului bioetic de-
vine un subiect prioritar în cadrul Strategiei Securității Naţionale a Republicii 
Moldova prin „promovarea sănătăţii, prin informarea şi modifi carea compor-
tamentelor de risc” (punctul 4.5).

Deși la includerea în Strategia Securităţii Naţionale a Republicii Moldova a 
unor astfel de prevederi referitor la promovarea sănătății populației ca un fac-
tor determinant pentru ridicarea gradului securității umane în societate, la peste 
trei ani după intrarea în vigoare a acestei Strategii naționale mai puțin de 40% 
dintre cetățenii Republicii Moldova se consideră sănătoși, ceea ce reprezintă 
o autoestimare a stării de sănătate net negativă față de țările europene, potrivit 
studiului „VOX POPULI – octombrie 2014”, realizat de către Asociația Soci-
ologilor și Demografi lor din Republica Moldova. Astfel că „Potrivit autoesti-
mărilor obţinute în urma sondajului, mai puţin de jumătate din cei chestionaţi 
(39,6%) sunt sănătoşi. ... Cercetările sociologice efectuate în ţările dezvoltate 
cu privire la starea sănătăţii, ne demonstrează că procentul cetăţenilor care se 
consideră practic sănătoşi constituie majoritatea covârşitoare. Astfel, conform 
unei investigaţii sociologice efectuate în Olanda, 81% din persoanele chestio-
nate se consideră practic sănătoase.” [32].

În fapt, aceste auto-estimări negative ale stării de sănătate la populația din 
Republica Moldova sunt pe deplin justifi cate, ținând cont de situația reală la 
acest capitol, relevată în cadrul primului Studiu național privind evaluarea fac-
torilor de risc pentru bolile netransmisibile dat publicității la sfârșitul anului 
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2014, care arată că peste 70 la sută din populația țării suferă de hipertensiune 
și doar un sfert din acești bolnavi se afl ă la evidența medicului, patru din 10 
persoane fumează, iar peste 60 la sută din populația totală a Republicii Moldo-
va consumă alcool [33].

Un alt studiu – Barometrul Opiniei Publice din octombrie 2016, organi-
zat de Institutul de Politici Publice, confi rmă cele concluzionate prin estimările, 
potrivit cărora asistenţa medicală acordată populației îi frustrează pe 73,8% din 
respondenții din Republica Moldova, iar „îngrijorarea de bază a populației rămâne 
a fi  viitorul copiilor (52,9%), sărăcia (47,7%), preţurile (40%), şomajul este un 
motiv de îngrijorare pentru 39,1% dintre respondenți, iar corupția – 33,8%” [34]. 

Securitatea umană cu elemente bioetice este promovată în cadrul Strategiei 
securităţii naţionale a Republicii Moldova prin asigurarea securităţii societale, 
prevăzută la punctul 4.8 din acest document. Într-un mod clar este stipulat aici 
că Republica Moldova se angajează în a asigura egalitatea şi echitatea între 
cetăţenii săi, dar şi dintre alte persoane de pe teritoriul său naţional „stimulînd 
astfel spiritul civic şi implicarea civilă”. La fel, se consideră ca fi ind impor-
tantă asigurarea securităţii societale prin combaterea tabagismului şi alcoolis-
mului, a consumului de droguri ca manifestări nocive şi destructive atât pentru 
individul uman, cât şi pentru societate, în întregime. 

Asigurarea securităţii alimentare este considerată a fi  o altă modalitate im-
portantă în vederea respectării intereselor de stat prin promovarea Strategiei 
Securităţii Naţionale: „principiul „De la produse alimentare sigure la un re-
gim alimentar sănătos” va sta la baza dezvoltării politicilor” (punctul 4.11). 
În contextul promovării securităţii alimentare ca parte a securităţii umane, la 
17.09.2014 a fost aprobată de Guvernul Republicii Moldova marca ecologică –
„Agricultura ecologică” ce se eliberează de Ministerul Agriculturii şi se apli-
că producţiei agricole, la elaborarea căreia se folosesc tehnologii ecologice şi 
care nu conţin elemente nocive [35].

În acest sens, în perspectiva susținerii modului sănătos de viață, a pro-
movării sănătății publice ca o valoare fundamentală în țara noastră cu scopul 
fortifi cării securității umane, anul 2015 a fost declarat de către Parlamentul 
Republicii Moldova - Anul Sănătății [36].

În anul 2015, sub egida Președintelui Republicii Moldova, a Consiliului 
Suprem de Securitate,  a fost elaborat un proiect al noii Strategii a securităţii 
naţionale a Republicii Moldova [37], care a și fost discutat și prezentat în fața 
comunității științifi ce, a societății civile și opiniei publice autohtone la începu-
tul anului 2016 [38]. Potrivit acestui proiect, principalele valori fundamentale 
ale Republicii Moldova sunt „centrate pe respectarea strictă a demnității uma-
ne, egalității în drepturi și libertăți, dreptul de a exprima identitatea culturală și 
etnică și aplicarea fără echivoc a supremației legii” [37, p. 4]. În consecință, în 
proiectul dat o semnifi cație deosebită este acordată unor asemenea aspecte de 
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securitate umană, precum riscurile în asigurarea populaţiei cu produse alimen-
tare, pericolul diminuării stării de sănătate a populației, riscurile ecologice cu 
efect nociv asupra persoanei umane, necesitatea combaterii trafi cului de fi ințe 
umane, reintegrarea lucrătorilor migranţi etc. În linii generale, acest proiect 
al noii Strategii a securităţii naţionale a Republicii Moldova a fost apreciat 
de către comunitatea științifi că și  reprezentanții societății civile ca fi ind unul 
calitativ mult mai elaborat decât Strategia securităţii naţionale a Republicii 
Moldova din anul 2011. 

Toate elemente expuse mai sus și extrase din Strategia securităţii naţio-
nale a Republicii Moldova în vigoare, aprobată prin Hotărârea Parlamentului
nr. 153 din  15.07.2011, cât și din proiectul noii Strategii a Securităţii Naţio-
nale, denotă faptul că în ultima perioadă, Republica Moldova, în pofi da stării 
precare a securității umane, a sănătății populației și a efi cienței scăzute a me-
canismelor de asigurare a acestei securități, începe să se ralieze tot mai hotă-
rât la tendinţele mondiale de promovare a securităţii umane şi a dezideratelor 
specifi ce concepţiei bioetice, amintite şi în Acordul de Asociere a Republicii 
Moldova cu UE, cu toate că, încă multe componente importante lipsesc cadru-
lui legislativ autohton, pentru a corespunde întru-totul acestor tendinţe mondi-
ale şi europene certe. Cu toate acestea, este important de menționat că nivelul 
asigurării securității umane pe teritoriul Republicii Moldova nu este uniform 
repartizat. Astfel că, potrivit unui studiu al Comisiei pentru populație și dez-
voltare de pe lângă Guvernul Republicii Moldova, spre exemplu nivelului de 
securitate demografi că, ca parte componentă a securității umane, atestă mari 
discrepanțe, fi ind cel mai înalt în municipiile Chișinău, Bălți și Cahul, iar cel 
mai scăzut în localitățile rurale din raioanele Taraclia și Șoldănești, depinzând 
direct de astfel de factori precum șomajul, accesul populaţiei la serviciile de 
sănătate, la educație, incidenţa la îmbolnăvire, mortalitatea, natalitatea, îmbă-
trânirea populației, dezvoltarea socioeconomică etc. [39].

Suportul metodologic oferit de domeniul bioeticii, ca disciplină academică 
şi practică globalizantă, se manifestă fructuos prin acţiuni individuale, insti-
tuţii de stat, organisme internaţionale sau formaţiuni nonguvernamentale, în 
cele mai vaste şi complexe sfere ale economiei mondiale şi ale celor naţionale, 
în viaţa socială, culturală şi politică, în forme foarte diverse şi în contexte şi 
conjuncturi inedite, potrivit multitudinii de culturi şi modele societale de pe 
Terra [40, p 185].

Practicile şi metodologia specifi că bioeticii tind, totodată, să impună şi să 
promoveze o condiţie morală fundamentală standardizată similară, reieşind 
din specifi cul caritabil al activităţii, implicării şi incursiunilor bioetice în plan 
social, ecologic, politic etc. [41, p. 205; 42, p. 38]. În acest sens, promovarea 
dezideratelor de asigurare a securităţii sociale, personale și umane, tendin-
ţă susţinută de importante mişcări neguvernamentale, dar şi forţe geopolitice 
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din afara Republicii Moldova, provenind, în special, din spaţiul civilizaţional 
european, a tins permanent, chiar exagerat uneori, către un idealism armonios 
cu privire la relaţiile interumane, interetnice, drepturile universale ale omu-
lui, ajunse în Republica Moldova, într-o stare precară din cauza nivelului de 
viaţă general scăzut, din cauza delăsării sau chiar a persecuţiilor autorităţilor 
autohtone din diverse perioade istorice, mai mult sau mai puţin îndepărtate, 
întreprinzând aceste acţiuni în mod dezinteresat, fără să se mizeze pe acumu-
larea unui capital politic sau compensarea, în vreun fel, a eforturilor depuse 
pentru a promova idealul siguranţei şi prosperităţii sociale şi individuale, ceea 
ce se înscrie fi resc în tendinţa mondială de respectare şi promovare a princi-
piilor bioetice ale binefacerii, echităţii şi carităţii, de rând cu alte obiective 
bioetice, precum justiţia, coevoluţionismul sau integritatea sistemică, aduse în 
prim-planul, inclusiv, al vieţii sociopolitice a celor mai avansate societăţi de 
pe mapamond, prin implementarea idealul bioetic global, care, cu puţin efort 
comun, bunăvoinţa şi deschidere spirituală, poate fi  promovat cu succes şi în 
societatea autohtonă, ce se afl ă, fără echivoc, pe calea europeană, cât şi pe cea 
de modernizare profundă. 

Comparând specifi cul ce ţine de securitatea umană, societală şi de mediu 
din cadrul ofertelor pe care le propun vectorii estic şi vestic în planul integrării 
Republicii Moldova în aceste spaţii şi sisteme geopolitice, remarcăm că oferta 
asocierii pe direcţia vestică se deosebeşte semnifi cativ de oferta asiatică, atât 
prin conţinutul mult mai diversifi cat şi procedurile aplicative clare şi bine în-
tocmite, cât, mai ales, prin siguranţa şi sustenabilitatea aplicării şi garantării 
acestor prevederi şi mecanisme de protecţie şi securizare personală, ecologică 
sau societală. În acest plan, metodologia bioetică se remarcă a fi  utilă şi funcţi-
onală în evaluarea riscurilor, benefi ciilor, a costurilor şi vulnerabilităţilor spe-
cifi ce fi ecăreia dintre cele două opţiuni de asociere internaţională pentru Repu-
blica Moldova, mai ales în domeniul asigurării protecţiei societale şi umane. 

Exerciţiul teoretic de analiză şi evaluare a relaţiilor internaţionale prin me-
toda inversă opunerii interesului naţional al Republicii Moldova, intereselor 
naţionale ale unor state concurente pe plan extern dar care tind să se mani-
feste mai cu seamă în sistemul sociopolitic intern, constând din identifi carea 
teoretică şi exploatarea practică ulterioară a elementelor componente comu-
ne şi similare, se pliază armonios peste abordarea specifi că bioeticii politice 
în relaţiile internaţionale dintre state şi poate contribui fructuos la evitarea şi 
prevenirea stărilor şi perioadelor tensionate în relaţiile interstatale prin fur-
nizarea unui material amplu referitor la subiecte ce ar putea deveni compo-
nente constitutive ale unei platforme comune pentru colaborare într-un cadru 
bilateral sau multilateral internaţional, cu fortifi carea inerentă a mecanismelor 
şi posibilităţilor de asigurare a securităţii umane, a celei naţionale şi deci, a 
independenţei statului [43, p. 408]. 
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Un şir de elemente componente ale interesului naţional al Republicii Mol-
dova, pe lângă asigurarea pentru fi ecare cetăţean a securităţii sale individuale şi 
siguranţei sale personale, pe lângă aprofundarea suveranităţii şi independenţei 
statului pe plan intern şi extern, iese în evidenţă din natura, valorile, experien-
ţa istorică, potenţialul şi caracterul Republicii Moldova ca stat şi comunitate, 
cum ar fi  creşterea bunăstării socioeconomice a populaţiei şi ridicării nivelului 
de trai, atingerea unui nivel înalt de autosufi cienţă economică şi energetică, 
realizarea păcii civice interne sau integrarea teritorială, în condiţiile fortifi -
cării puterii de decizie şi execuţie a politicilor a autorităţilor de stat centrale 
şi locale, edifi carea unui stat de drept şi realizarea unui sistem sustenabil de 
autogestiune locală. 

O problemă importantă în ceea ce priveşte securitatea umană în ţara noastră 
reprezintă faptul că asigurarea acesteia nu se produce în mod uniform pe tot 
teritoriul Republicii Moldova. Regiunea transnistreană este un exemplu speci-
al care confi rmă că cetăţenii sunt prejudiciaţi în mod fl agrant în ceea ce priveşte 
securitatea lor individuală. Încălcările se referă cel mai des la dreptul la învăţă-
mânt, la dreptul la justiţie, la protecţie socială etc. Cel mai des, securitatea umană 
este prejudiciată de autoritățile ilegale, care o fac premeditat și cu bună știință, 
transformând violarea drepturilor omului și a securității personale a cetățenilor 
într-o „rațiune de stat” a regimului separatist de la Tiraspol: „în Transnistria, 
judecătoriile funcţionează pornind de la prezumpţia vinovăţiei.” [44, p. 23].

Dreptul la viaţă al persoanelor din regiunea transnistreană ca teritoriu 
captiv unde nu există o justiţie independentă, în contextul în care nu poate fi  
respectat dreptul fundamental al omului – la o justiţie echitabilă, se referă la 
arestarea ilegală şi abuzivă, supunerea unor tratamente inumane şi tortură, la 
omoruri în instituţiile ilegale de securitate şi de menţinere a ordinii publice, în 
penitenciare şi izolatoare „tratamentul inuman şi degradant la comisariatele de 
poliţie şi în închisori îmbracă forma bătăilor, al înfometării şi privării de apă, 
al refuzului de a oferi acces la toaletă şi al privării de somn. Toate aceste prac-
tici au scopul de a surpa forţele victimei. Deseori violenţa este aplicată într-un 
mod care nu lasă urme vizibile” [45].

Problematica transnistreană şi retragerea trupelor străine de pe teritoriul de 
drept al Republicii Moldova reprezintă un impediment fundamental cu carac-
ter sistemic atât în dezvoltarea şi modernizarea ţării, cât şi pentru confortul şi 
percepţia pozitivă a progresului de natură personal-psihologică a cetăţeanului. 
În repetate rânduri nesoluţionarea confl ictului transnistrean a fost catalogată 
drept un important obstacol în vederea integrării europene a Republicii Mol-
dova, atât de către adepţii şi susţinătorii acestei perspective geopolitice pentru 
statul nostru, cât şi de către adversarii şi criticii vectorului european al poli-
ticii externe a Republicii Moldova. Totodată, confl ictul îngheţat de pe Nistru 
reprezintă şi o problemă majoră pentru normalizarea vieţii interne, instituirea 

Sprincean_Tipar.indd   219Sprincean_Tipar.indd   219 06.01.2017   10:12:1306.01.2017   10:12:13



220

unei stabilităţi şi securităţi sociale în Republica Moldova, pentru respectarea 
ordinii de drept şi instituirea dictatului legii în vederea asigurării respectării 
drepturilor fundamentale ale omului în statul nostru. Datorită tergiversării so-
luţionării problemei retragerii trupelor străine de pe teritoriul constituţional al 
Republicii Moldova şi a imposibilităţii pentru autorităţile legale de a controla 
întregul teritoriu şi o bună parte a hotarelor de est ale ţării, se creează un cli-
mat defavorabil pentru protecţia şi siguranţa investiţiilor locale şi străine în 
sistemul economic al Republicii Moldova, fapt ce determină o subdezvoltare a 
tuturor sferelor sociale, o sărăcire continuă a populaţiei, o lipsă cronică de noi 
locuri de muncă şi o rată majoră a şomajului, condiţii care, în  ultimă instanţă, 
determină exodul important al populaţiei şi emigraţia, în mare parte ilegală, a 
forţei de muncă din Republica Moldova către regiuni mai dezvoltate cu locuri 
de muncă mai mult sau mai puţin sigure, atât în estul european (regiunea Mos-
covei şi Sankt-Petersburg), cât şi în vestul Europei [46, p. 93].

Deoarece problematica confl ictelor regionale şi locale cu caracter militar, 
social, politic, etnic, religios şi confesional a devenit una stringentă pe plan 
mondial, mai cu seamă pe parcursul ultimului secol, fi ind catalogată ca una 
dintre problemele globale inter-societale cele mai grave, capabilă să ameninţe 
la etapa de faţă nu doar bunăstarea şi armonia societăţii umane la scară mon-
dială, dar chiar şi existenţa speciei umane pe Terra prin pericolul pe care-l 
generează prin perspectiva degradării iremediabile a valorilor, principiilor de 
viaţă, a moralei sociale, a practicilor de bună vecinătate şi coabitare a comuni-
tăţilor, în unele cazuri acest gen de confl ict local sau regional fi ind escaladat, 
prin violenţă perpetuată în timp, până la o exterminare reciprocă dintre grupă-
rile, comunităţile, formaţiunile sau instituţiile antagoniste ireconciliabile. Şi 
confl ictul din regiunile din estul Republicii Moldova la fel se încadrează în 
categoria diferendelor locale, având şi origini geopolitice adânci [47, p. 77]. 

Implicaţiile bioeticii în teoretizarea şi găsirea unor soluţii practice viabile la 
confl ictul transnistrean pot fi  multiple, ţinând cont că bioetica azi reprezintă o 
nouă şi importantă abordare metodologică, aplicată atât în domeniul ştiinţelor 
umanistice, cât şi în ştiinţele sociale şi cele ale vieţii. Bioetica este în măsură, la 
nivelul său contemporan de dezvoltare, să genereze o nouă abordare asupra cer-
cetării şi analizei confl ictelor politice. În mod particular, este capabilă să contri-
buie decisiv la sporirea potenţialului şi capacităţilor de soluţionare ale unor ase-
menea diferende, afl ate într-un stadiu îngheţat, precum confl ictul de pe Nistru. 

În linii generale, problematica transnistreană este extinsă, prin intermediul 
metodologiei  bioetice, dincolo de relația tradiţională dintre morală şi politic, 
implicând persoana umană ca un factor activ în acest raport, biosfera în între-
gime, viul şi biologicul, ca şi toate aspectele legate de acestea cu implicare 
asupra vieţii politice prin prisma moralei. Abordarea bioetică de analiză a ca-
uzelor, specifi cului, condiţiilor şi perspectivelor de soluţionare a confl ictului 
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transnistrean tinde să globalizeze prin intermediul sferei moralei şi condiţi-
ei psihobiologice a persoanelor implicate, experienţa acumulată pe parcursul 
evoluţiei acestui confl ict politico-militar local din Republica Moldova prin 
acordarea suportului logistic şi metodologic în conceptualizarea şi soluţionarea 
altor confl icte similare din lume, pe de o parte. Altfel spus, abordarea bioetică 
tinde să evalueze din punct de vedere etic procesele de internaţionalizare ale 
practicilor existente în domeniul confl ictelor politice locale şi ale efectelor lor 
la nivel biologic, dar şi a implicării factorilor biologici în cadrul confl ictelor la 
toate etapele acestora, aplicând know-how-ul obţinut în cadrul procesului de 
analiză şi identifi care a soluţiilor în cazul transnistrean.

Din altă perspectivă, bioetica, ca o totalitate de abordări metodologice ino-
vative, aplicabile în toate ştiinţele sociale, precum şi în cadrul ştiinţelor vieţii, 
realizează simbioza dintre cercetarea exclusiv din perspectivă sociologizantă 
a fenomenelor vieţii şi studiul din punct de vedere biologizant al proceselor 
sociale, inclusiv a celor politice şi economice. 

Teoria confl ictologică a îmbrăţişat printre primele concepţii sociale, me-
todologia biopolitică şi mai târziu pe cea bioetică, în vederea realizării unui 
studiu mai calitativ şi mai util în vederea cercetării cauzelor biologice, a com-
portamentului uman determinat biologic şi a implicării elementelor genotipice 
şi fenotipice în cadrul confl ictelor de diferit nivel social. Odată cu posibilitatea 
utilizării metodologiei bioetice, acest tip de abordări teoretice a inclus şi o 
evaluare morală a aspectelor amintite mai sus. 

Studiul confl ictului transnistrean, fi ind unul foarte complex din cauza pre-
zenţei mai multor niveluri, ramifi caţii, faţete şi cauze ale acestui diferend, atât 
interne, dar mai ales externe şi geopolitice, necesită şi o abordare bioetică în 
perspectiva identifi cării unor laturi noi ale problemei date, implicând aspecte 
de evaluare morală a factorilor biologici determinanţi ce posedă o anumită in-
fl uenţă asupra desfăşurării evenimentelor din cadrul confl ictului dat. 

Problematica transnistreană poate fi  analizată din diverse perspective şi 
puncte de vedere, reieşind din necesitatea structurării mai viguroase a contex-
tului în care evoluează [48]. Din perspectiva intenţiei de soluţionare a confl ic-
tului transnistrean şi de securizare a zonei teritoriale care continuă să fi e impli-
cată în confl ictul de pe Nistru afl at, pe moment, într-o fază latentă de evoluţie, 
cu episoade sporadice de agravare a situaţiei şi escaladare a violenţelor, cel 
mai des prin escapade şi acţiuni cu caracter provocator ale unor trupe şi grupări 
paramilitare subordonate autorităţilor ilegale ce controlează o parte a teritoriul 
Republicii Moldova afl at în stânga râului Nistru [49, p. 121], se prefi gurează 
o serie de abordări ale problematicii transnistrene care poate fi  structurată în 
câteva niveluri şi planuri. Astfel, se remarcă cel puţin patru planuri distincte 
care infl uenţează asupra situaţiei de confl ict latent din Republica Moldova în 
zona transnistreană. 
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Primul plan de conceptualizare a confl ictului transnistrean se referă la per-
spectiva conjuncturii internaţionale în cadrul căruia se remarcă raportul de for-
ţe pe arena internaţională ce infl uenţează decisiv mersul negocierilor în faza de 
identifi care a soluţiilor de aplanare a diferendului. Conjunctura internaţională 
devine o condiţie primordială în cazul confl ictului transnistrean cu un caracter 
determinant pentru succesul soluţionării lui, căci, anume conjunctura geopoliti-
că, coroborată cu un şir de factori locali secundari şi derivaţi din schimbările po-
litice regionale din perioada dispariţiei URSS-ului, a şi determinat transformarea 
situaţiei din raioanele de est ale Republici Moldova din stadiul unui confl ict po-
tenţial în stadiul său pregnant cu o escaladare ulterioară şi violenţă în anul 1992 
prin implicarea unor forţe militare aparţinând unui stat străin, mai târziu, con-
fl ictul internaţionalizându-se datorită eforturilor diplomatice ale autorităţilor 
de drept şi recunoaşterii lor de către comunitatea internaţională [50, p. 168].

Un al doilea plan de abordare a problematicii transnistrene este cel al stra-
tegiilor interne care vine să readucă pe o notă constructivă evoluţia situaţiei 
din zona de confl ict [51, p. 4]. Eforturi, în mare parte, zădărnicite de organis-
me de diverse niveluri şi structuri cu funcţii bine coordonate, controlate de 
autorităţile autoproclamate din regiunea transnistreană. Din punctul de vedere 
al strategiilor interne ale Republicii Moldova şi al intereselor sale naţionale, 
problematica transnistreană este refl ectată într-un şir întreg de acte normative, 
legi şi hotărâri de Guvern care impun un cadru legal şi normativ-juridic de 
restabilire a integrităţii teritoriale [52; 53; 54]. Conceptualizarea confl ictului 
transnistrean prin prisma cadrului legal şi strategico-normativ, la etapa de faţă, 
fi ind una incipientă şi experimentală, presupune o determinare treptată şi eta-
pizată de repunere în valoare şi respectarea unor norme cutumiare şi înţelegeri 
provizorii verbale, incluzând bune practici de convieţuire şi colaborare cu re-
ferire la un şir de raporturi dintre diverse instituţii a căror bună funcţionare este 
vitală pentru ordinea publică, cum ar fi  organele de poliţie, sistemul de ocrotire 
a sănătăţii, agenţiile ecologie şi de mediu etc.

Un al treilea plan de înţelegere a situaţiei din zona de confl ict de pe Nistru 
şi de conceptualizare a potenţialului de negocieri ale părţilor afl ate în confl ict 
se referă la capacitatea relaţiilor interpersonale şi informale dintre elite şi con-
ducătorii autorităţilor legale şi ilegale de a comunica între ei în virtutea caris-
mei lor personale, a necesităţii aprecierii lor externe în cadrul utilizării unor 
tehnologii de PR şi construire a imaginii lor personale şi a instituţiilor pe care 
le reprezintă. Aşa sau altfel, planul contactelor informale ale liderilor părţilor 
afl ate în confl ict comportă un anume potenţial de dezamorsare a tensiunilor din 
zonă şi de transmitere publică a mesajelor de fond în care pot avea loc negoci-
erile de redresare a situaţiei.

Al patrulea plan de abordare a procesului de soluţionare a confl ictului sau 
de atitudine faţă de situaţia din zonă este strâns legat de capacitatea şi inten-
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sitatea comunicării şi contactelor interpersonale dintre locuitorii din ambele 
regiuni separate prin confl ict. Această perspectivă a colaborării dintre cetăţenii 
simpli, în spiritul unei diplomaţii populare, implică şi activitatea, programele 
şi proiectele, inclusiv cele cu fi nanţare externă, care se referă la fortifi carea 
sectorului asociativ şi al societăţii civile, implicând organizaţii neguvernamen-
tale din cadrul societăţilor civile de pe ambele maluri ale Nistrului.

Pentru o mai bună utilizare a abordării date se remarcă, odată cu identifi ca-
rea acestor planuri de conceptualizare a confl ictului transnistrean, şi necesita-
tea stabilirii raportului dintre cele patru planuri, dintre care primul este de de-
parte dominant şi determinant pentru celelalte planuri ca şi pentru soluţionarea 
defi nitivă a confl ictului. Structurarea corectă a interdependenţei dintre planuri 
sau dintre elemente acestora la fel devine importantă în vederea atingerii unei 
funcţionalităţi şi utilităţi a abordării.

În al doilea rând, e nevoie de stabilit de la bun început în cadrul analizei 
sistemice a diferendului de pe Nistru, că potenţialul soluţionării confl ictului 
depinde de evoluţia situaţiei pe două căi distincte: a) prin internaţionalizarea 
confl ictului şi creşterea ponderii internaţionale a Republicii Moldova pentru a 
creşte şansele de infl uenţare pozitivă a negocierilor cu autorităţile ilegale din 
Tiraspol, în corelaţie cu interesele naţionale proprii şi b) prin permutarea im-
portanţei planului internaţional către alte planuri pe diverse căi, pentru a creşte 
impactul autohton şi importanţa eforturilor autorităţilor de drept şi a societăţii 
civile din Republica Moldova asupra soluţionării confl ictului.

În al treilea rând, se impune o atenţionare asupra nevoii de evitare a greşe-
lilor în analiza confl ictului transnistrean prin cercetarea disparată şi ruptă din 
contextul general internaţional sau contextual al celor patru planuri identifi cate 
mai sus, precum şi studiul diferendului în cauză în afara unei interrelaţii dintre 
cele patru planuri şi, mai ales, în contextul în care se neglijează importanţa şi 
caracterul determinant al planului internaţional asupra celorlalte.

Prin studiul cauzelor, specifi cului şi consecinţelor apariţiei confl ictului 
transnistrean, se constată că starea de fapt din zona de confl ict s-a dorit a fi  o 
formă de presiune externă şi control asupra capacităţii decizionale suverane a 
autorităţilor de drept din Republica Moldova [55, p. 63]. 

În domeniul analizei şi evaluării acţiunilor şi relaţiilor de infl uenţare şi pre-
siune politică, o mare importanţă o are abordarea adoptată cu referinţă la acest 
fenomen pan-politic. Astfel, în baza propunerilor lui J. Meynaud, un cercetător 
clasic în domeniul ştiinţelor sociale, de origine canadiană din Quebec, referitor la 
diversitatea perspectivelor posibile de adoptat în procesul de analiză a presiunilor 
politice, vor putea fi  identifi cate două scheme de analiză dintre cele existente – 
abordarea interacţiunii factorilor de presiune şi schema pantei sistemului [56, p. 8].

În baza acestor perspective de abordare, situaţia Republicii Moldova, ca o 
componentă a sistemului regional de presiuni geopolitice, devine tot mai clară 
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şi previzibilă, deoarece, dispunând de un potenţial redus de presiune asupra altor 
factori în diverse probleme disputate, a început să promoveze un curs geopolitic 
diferit de cel dominant şi „fi resc” pentru regiunea din care provine, dominată 
de interesele Federaţiei Ruse. În astfel de condiţii, cele două pârghii instituţi-
onale de presiuni asupra deciziilor politice cu caracter geostrategic – Transnis-
tria şi Găgăuzia, bine conservate şi întreţinute pe parcursul întregii existenţe a 
statului Republica Moldova după obţinerea independenţei, au fost utilizate tot 
mai mult, dar încă nu la potenţial maxim posibil, aşa încât, mai mult ca ni-
ciodată, Republica Moldova are nevoie de elaborarea unor mecanisme viabile 
de contracarare a infl uenţelor geostrategice străine, inclusiv de acest gen (ce 
sunt înrădăcinate în interiorul sistemului sociopolitic din  Republica Moldo-
va), pentru a continua promovarea nestingherită a intereselor strategice proprii. 

În consecinţă, constatăm că Republica Moldova, cu toate eforturile depuse 
în ultimii ani, inclusiv în virtutea tergiversării soluţionării confl ictului trans-
nistrean, rămâne a fi  un stat periferic şi subdezvoltat în domeniul tehnologiilor 
şi metodologiei de guvernare şi funcţionalitate a puterilor în stat, în domeniul 
apărării drepturilor omului pe întreg teritoriul legal al statului. Acest lucru este 
confi rmat prin adoptarea tardivă, parţială şi insufi cientă, adesea doar mecanică, 
excluzând esenţialul, a know-how-ului în sfera guvernării şi dirijării sociale, 
fi ind un domeniu relativ funcţional la nivel european printr-o serie de instituţii 
specializate. Astfel, e vorba de adoptarea şi implementarea mecanismelor etice 
de control şi supraveghere în instituţiile statului, precum înfi inţarea comisiei 
pentru integritate, a comisiei de etică, a funcţiilor de comisari de etică în par-
lament şi guvern etc. 

Una dintre căile de fortifi care a importanţei statului Republica Moldova pe 
plan internaţional, dar şi recâştigarea prestigiului intern în rândurile propriilor 
cetăţeni, inclusiv în vederea impunerii şi promovării autorităţii organelor legi-
time în regiunea separatistă transnistreană, este coagularea potenţialului intern 
prin lansarea unor proiecte pan-naţionale realiste, prin succesul cărora se poate 
miza pe o creştere a satisfacţiei cetăţenilor de viaţa publică şi pe o posibilitate 
de autoorganizare şi concentrare a elitelor naţionale şi a tuturor forţelor poli-
tice în jurul unor aspecte cruciale pentru viitorul ţării în vederea obţinerii unei 
continuităţi sustenabile la conducerea statului şi dobândirii încrederii de către 
autorităţile moldoveneşti de a extinde proiectele naţionale pe plan regional, 
pentru a fi  realizate cu eforturi comune împreună cu statele vecine şi partenerii 
internaţionali strategici ai Republicii Moldova. 

Neliniştea, îngrijorarea, temerile sau frica umană au generat bioetica ca 
domeniu nou de prevenire şi replică pe măsură la cele mai globale ameninţări 
şi pericole, tot aşa cum curiozitatea şi interesul instinctual pentru nou şi necu-
noscut au dat naştere ştiinţei ca preocupare fi rească individuală şi, mai apoi, 
ca sferă de activitate umană, dominantă actualmente în spectrul priorităţilor de 
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avangardă ale societăţii contemporane, sau tot aşa cum mirarea, uimirea, con-
templarea fenomenelor naturale sub impactul impresiilor şi emoţiilor, îndoiala 
şi scepticismul au trezit în om interesul pentru fi losofare, au stat la originea 
fi losofi ei ca remediu între necunoscutul atotcuprinzător şi nevoia sociumului 
de explicaţie şi defi nire a acestor fenomene ale naturii înconjurătoare sau a 
specifi cului fenomenului uman. 

Bioetica, la nivel global, şi mai cu seamă prin forma sa politică de manifes-
tare, vine să sensibilizeze comunitatea umană cu privire la pericolele iminente 
şi deja inevitabile, îndeplinindu-şi funcţiile sale de avertizare şi atenţionare, 
şi prin aceasta perturbând ordinea mondială şi ameninţând un şir de interese 
ale unor actori importanţi de pe scena economică şi politică mondială, îndem-
nându-i şi determinându-i prin generarea unor mişcări sociale, proteste şi ma-
nifestaţii importante să renunţe la sistemele deja create, bine calibrate şi pe 
deplin funcţionale de exploatare a resurselor mondiale, de acumulare a veni-
turilor şi profi turilor în baza amplifi cării discrepanţei sociale dintre regiunile, 
ţările şi persoanele sărace şi cele bogate. În acest sens, bioetica este supusă, 
la scară globală, unor acţiuni de discreditare şi marginalizare intenţionată de 
către adepţii vechilor şi depăşitelor metodologii şi paradigme ale progresului 
resursofag mondial, bazat pe un consumism iraţional, în detrimentul bunăstării 
celor mulţi, a asigurării unor standarde acceptabile a securităţii umane în per-
spectiva supravieţuirii omenirii în întregime. 

5.2. Abordări normativ-strategice ale problematicii bioetice
în contextul necesității ampli icării procesului de securizare
umană în Republica Moldova

În Republica Moldova, problematica bioetică în contextul fortifi cării secu-
rităţii umane a început să se manifeste mai pregnant şi mai univoc în spaţiul 
politic odată cu intensifi carea procesului de deschidere socială şi politică a 
societăţii şi clasei politice autohtone către tendinţele şi trendurile sociale şi 
politice mondiale, determinate, în mare parte, de intensifi carea problemelor 
globale şi regionale cu care se confruntă inclusiv Republica Moldova, de rând 
cu alte state ale lumii, dar şi concomitent cu iniţierea procesului de racordare a 
legislaţiei interne la cea europeană în perspectiva aderării Republicii Moldova 
la Uniunea Europeană.

În condiţiile create, când nu există o concepţie de stat sau o viziune stra-
tegică clară în problematica bioetică şi a securităţii umane, la fel ca în nume-
roase state din Uniunea Europeană, ca în Statele Unite ale Americii, Canada, 
Japonia sau alte ţări substanţial avansate pe calea implementării normelor şi 
principiilor bioetice şi de securitate umană în diverse sfere ale vieţii sociale, 
inclusiv în domeniul politicului, se cere defi nirea celor mai importante valori şi 
principii naţionale caracteristice culturii noastre autohtone pentru a sta la baza 
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elaborării unui model de strategie bioetică şi de securitate umană a Republicii 
Moldova. Acest efort trebuie întreprins în vederea ridicării la un rang înalt de 
politică de stat a concepţiei bioetice generale cu privire la cele mai diverse 
dileme de securitate individuală şi bioetice, care antrenează în dispute publice 
şi afectează întreaga populaţie. Aici se au în vedere problemele cu care socie-
tatea, clasa politică din Republica Moldova au avut deja ocazia să se confrunte, 
precum problemele bioetice analizate mai sus sau alte probleme cu implicaţii 
bioetice cu care societatea autohtonă se va confrunta în viitorul previzibil, re-
ieşind din tendinţele mondiale şi regionale existente, ameninţările cele mai im-
portante pentru fundamentele morale şi spirituale ale societăţii moldoveneşti, 
specifi cul cultural, economic şi social al Republicii Moldova. 

Necesitatea unei strategii şi politici naţionale în domeniul securităţii umane 
şi a bioeticii pentru Republica Moldova se bazează pe două tipuri principale 
de raţionamente. În primul rând, nevoia internă a statului de a identifi ca şi a 
implementa activ o anumită abordare în domeniul securităţii umane şi al bi-
oeticii, ce vine ca un ecou sau o reacţie la discrepanţa dintre nevoia reală de 
reglementare a domeniului dat, pe de o parte, şi dezvoltarea şi elaborarea in-
sufi cientă, pe de altă parte, a cadrului normativ. Nivelul inadecvat al califi cării 
specialiştilor din sfera asigurării securităţii umane şi a bioeticii, insufi cienţa 
elaborării fundamentelor teoretico-metodologice de către cercurile de teoreti-
cieni şi practicieni din diverse domenii sociale şi ale economiei naţionale care 
se confruntă zilnic cu dileme de ordin bioetic, la fel sunt surse importante de 
nesiguranţă personală în societatea din Republica Moldova şi, deci, constituie 
nişte provocări la adresa respectării în acest areal a principiilor bioetice. În al 
doilea rând, o strategie de asigurare a securităţii umane prin respectarea dezi-
deratelor bioetice în Republica Moldova, trebuie să devină un pilon important 
al integrării internaţionale şi regionale a statului şi să joace un rol activ în 
diseminarea şi în societatea autohtonă a modelelor sociale, juridice, politice, 
economice, în acord cu valorile şi principiile bioetice universal acceptate, şi în 
acest sens, strategia dată necesită să fi e o continuare şi o completare a strate-
giei globale în domeniul bioetic şi de asigurare a securităţii umane, pe măsura 
specifi cului său naţional, în acord cu potenţialul ştiinţifi c, economic şi intelec-
tual disponibil. Mai cu seamă că și Strategia Europeană de Securitate, la care e 
pe cale să adere și Republica Moldova, evidențiază printre cele mai importante 
amenințări globale potențialul științelor biomedicale care poate genera perico-
le majore în cazul în care este folosit împotriva omenirii, fără de vreun control 
civic sau bioetic „Evoluțiile înregistrate în științele biologice pot conduce la 
sporirea potențialului armelor biologice” [1, p. 31].

Aspectele sociopolitice din cadrul domeniului securităţii umane şi al bio-
eticii sunt direct legate, în principal, de problematica efi cienţei mecanismelor 
administrative şi de asigurare a securităţii umane şi a implementării dezidera-
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telor bioetice în practica cotidiană, precum şi în numeroase domenii ale vieţii 
sociale de o importanţă majoră pentru sănătatea şi bunăstarea cetăţenilor. În 
această categorie intră cu precădere astfel de sfere de activitate precum protec-
ţia socială a categoriilor sociale defavorizate, ocrotirea sănătăţii publice, dar 
şi sistemul de cercetare ştiinţifi că, implicând subiecţi umani, drepturile cărora 
necesită să fi e apărate şi promovate în mod imperativ şi indiscutabil în raport 
cu interesul public. Toate aceste aspecte afectează nemijlocit nivelul de asigu-
rare a securităţii umane în Republica Moldova, ca parte integră a securităţii 
societale şi naţionale.  

Deşi unele date de la Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova (Agen-
ţia Naţională a Medicamentului) ne arată ca la noi în ţară au loc anual peste 
100 de studii clinice, este greu estimabilă amploarea fenomenului desfăşurării 
studiilor biomedicale în Republica Moldova, mai cu seamă de către companii 
farmaceutice şi de cercetare din străinătate, fenomen ce are loc, foarte des, cu 
încălcări semnifi cate ale drepturilor subiecţilor umani implicaţi, şi cu grave 
prejudicii la nivelul securităţii umane şi societale. Dintre impedimentele care 
nu permit o estimare corectă a amplorii fenomenului desfăşurării studiilor bi-
omedicale în Republica Moldova şi afectării pe această cale a drepturilor şi 
libertăţilor unor pături sociale variate, se remarcă în primul rând inefi cienţa 
sistemului autohton de protecţie a subiecţilor umani implicaţi în studiile cli-
nice, pe motivul insufi cienței transparenţei sistemului de expertizare bioetică, 
existent în Republica Moldova, ceea ce permite o serie de fraude şi coruperea 
factorilor de decizie, responsabili de emiterea permisiunii de desfăşurare a stu-
diilor clinice pe teritoriul ţării [2]. În condiţiile date, în baza efectelor produse, 
se poate presupune că în cercetări, studii clinice şi experimente biomedicale 
efectuate pe teritoriul ţării, sunt implicaţi anual mii de cetăţeni ai Republicii 
Moldova, atât sănătoşi, cât şi bolnavi, securitatea individuală a cărora nu este 
asigurată pe deplin şi în conformitate cu normele internaţionale la respectarea 
cărora a aderat şi Republica Moldova. 

Cu toate acestea, unele instituţii medicale precum Spitalul Clinic Republican, 
inclusiv sub impactul unor investigaţii jurnalistice autohtone şi în urma unor 
procese judiciare de rezonanţă privind acuzarea de corupţie a conducerii aces-
tei unităţi medicale [3], au afi şat unele date cu privire la aceste studii clinice, 
precum şi fi rmele din străinătate, care sunt implicate în organizarea şi spon-
sorizarea acestora. Astfel, potrivit unei informaţii din 27.01.2014, „Spitalul 
Clinic Republican asigură desfăşurarea a aproape de 10% din toate studiile 
clinice efectuate în Republica Moldova” [4].

În perspectiva îmbunătăţirii şi efi cientizării sectorului de securitate umană, 
metodologia şi instituţiile bioetice pot fi  de un real folos, judecând prin prisma 
unei experienţe internaţionale bogate, acumulate până în prezent. În acest con-
text, se dovedeşte a fi  foarte important în planul asigurării securităţii personale 
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umane impactul macro-sistemic al activităţii unor astfel de instituţii şi instanţe 
specializate în prevenirea abuzurilor şi în monitorizarea respectării drepturilor 
omului, precum comitetele de bioetică, cele de etică a cercetării, comisiile şi 
comitetele de etică din cadrul diverselor instituţii de stat, comisiile instituţio-
nale de cercetare şi medicale etc. [5, p. 22].

 Aceste instituţii pot fi  de un nivel foarte variat în cadrul sistemelor socio-
politice democratice, cu funcţii şi prerogative diverse, dar indiferent de aceas-
ta, inevitabil, instituţiile bioetice în cauză joacă rolul principal de instrumen-
te foarte efi ciente în perspectiva diminuării şi reducerii răspândirii modelului 
paternalist în relaţiile sociale, de protecţie a unor categorii defavorizate, în 
relaţiile medicale şi de cercetare. Edifi carea şi fortifi carea unor astfel de instru-
mente e o chestiune de o importanţă vitală pentru societatea autohtonă la etapa 
contemporană, mai ales în contextul continuării stagnării de decenii a legătu-
rilor sistemice în cadrul societăţii noastre în ceea ce priveşte inefi cienţa siste-
melor de ocrotire a sănătăţii şi de protecţie socială a persoanelor defavorizate 
din Republicii Moldova. Operarea unor modifi cări structurale şi funcţionale 
a cadrului legal, normativ şi etic existent în Republica Moldova, în domenii-
le protecţiei sociale, medicinii, eticii cercetării ca elemente ale sistemului de 
asigurare a securităţii umane, în concordanţă cu tradiţiile bioetice mondiale şi 
naţionale, poate deveni o procedură efi cientă şi utilă în promovarea reformelor 
necesare în domeniile date ca şi în cel referitor la îmbunătăţirea şi optimizarea 
cadrului social-decizional în Republica Moldova. 

Chiar şi după 20 de ani de independenţă a statului Republica Moldova, încă 
nu există o viziune comună şi generală cu privire la evoluţia politicii naţionale 
în domeniul securităţii umane şi a promovării bioeticii şi eticii cercetării ca 
elemente defi nitorii ale acesteia. Cu toate acestea, e nevoie de remarcat că în 
perioada 2012-2016, au fost înregistrate un şir de iniţiative de moralizare a 
actului de guvernare şi de normativizare, inclusiv etică, a activităţii politice 
şi de administrare în Republica Moldova. Cu toate că efi cienţa, profesiona-
lismul şi echidistanţa lor lasă de dorit, în acest răstimp au fost înfi inţate astfel 
de instituţii specializate cu atribuţii sporite precum Comisia Naţională pentru 
Integritate, Comisia de Etică a Parlamentului etc. cu prerogative de depistare 
nu doar a confl ictelor de interese şi a analizării legalităţii veniturilor factorilor 
de decizie şi demnitarilor, dar şi a altor incompatibilităţi normative şi instituţi-
onale în care aceştia se pot regăsi ocazional. Iar în ceea ce priveşte dezvoltarea 
sistemului de comitete de bioetică în Republica Moldova, în ultimele două 
decenii, trebuie remarcat faptul că acest proces s-a produs sub infl uenţa unei 
game largi de factori interni şi externi, cu un impact controversat.

În consecinţă, trebuie menţionaţi următorii factorii interni cu un efect de-
stabilizator în majoritatea cazurilor, raportaţi la sistemul asigurării securităţii 
societale şi umane din Republica Moldova care au avut un impact substanţial 
asupra tergiversării defi nitivării şi implementării sistemului de promovare a 
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măsurilor de securizare umană şi protecţie socială prin intermediul mecanis-
melor şi metodelor bioetice: 

- Instabilitatea politică. Acest factor cu infl uenţă semnifi cativă asupra ale-
gerii neexpresive şi şovăielnice a vectorului din domeniul politicii externe a 
Republicii Moldova, referitor la integrarea în UE sau NATO ca şi organizaţii-
garant al stabilităţii interne, a determinat în mare parte, eşecul defi nitivării, 
sistematizării şi manifestării clare a voinţei politice de către elita politică şi 
socială autohtonă de a promova politici socialmente benefi ce, precum ar fi , 
de exemplu, Strategia Naţională în domeniile securităţii umane prin metode 
specifi ce eticii cercetării şi bioeticii.

- Subdezvoltarea economică, sărăcia şi corupţia. Aceşti factori au avut o 
importanţă crucială în promovarea unor politici nesustenabile de cartel şi oli-
garhice, în Republica Moldova dea lungul întregii sale istorii după declararea 
independenţei, prin subminarea fundamentelor socioeconomice ale potenţia-
lului reformator al societăţii civile, ale comunităţii de întreprinzători. Astfel 
de domenii precum cercetarea şi executarea unor experimente biomedicale cu 
implicarea subiecţilor umani la fel au căzut pradă acestei tendinţe general sis-
temice pentru Republica Moldova, fi ind infl uenţate de corupţie și sărăcia po-
pulaţiei. Principiile şi normele specifi ce eticii cercetării şi bioeticii nu au fost 
luate în considerare, în mare parte, la formarea şi funcţionarea acelor puţine 
instituţii, comitete şi foruri existente, menite să apere interesele subiecţilor 
umani implicaţi – cetăţeni ai Republicii Moldova.

- Ritmurile scăzute ale emancipării societăţii civile autohtone au determi-
nat un nivel scăzut al refl ectării intereselor societăţii civile în cadrul procesului 
decizional sociopolitic din Republica Moldova. La fel, acest factor a impus şi 
lipsa unui control civil public viabil şi efi cient asupra serviciilor guvernamen-
tale prestate populaţiei ţării, permiţând un comportament lipsit de bun-simţ şi 
corupt al unor funcţionari publici, direct responsabili de promovarea şi protec-
ţia intereselor şi drepturilor oamenilor. 

- Existenţa pe piaţa din Republica Moldova a unor interese înguste ale 
unor grupuri oligarhizate în domenii variate ale economiei naţionale şi vieţii 
publice, printre care se remarcă sfera cercetărilor biomedicale, prestării servi-
ciilor medicale, în domeniul repartizării ajutorului umanitar provenit din ţările 
donatoare, în sfera importului, producerii şi comercializării produselor farma-
ceutice, ca având un impact direct asupra securităţii umane şi societale. Acest 
factor a dus, în consecinţă, la monopolizarea domeniilor repartizării ajutorului 
umanitar şi asistenţei economice categoriilor social-vulnerabile din ţară, al ex-
pertizării ştiinţifi ce, tehnice şi etice din cadrul procedurilor de aprobare, mai cu 
seamă a testelor clinice, a medicamentelor şi metodelor terapeutice noi.  

- Baza juridică limitativă şi coordonată nesatisfăcător privind reglemen-
tarea fenomenului social al eticii cercetării şi bioeticii în Republica Moldova, 
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refl ectând nu atât a interesele maselor largi ale populaţiei autohtone care au 
nevoie de servicii de protecţie socială, servicii medicale de calitate şi benefi cii 
importante de pe urma lor şi a efectuării cercetărilor inovaţionale cu implicarea 
subiecţilor umani, ci mai mult interesele de business şi ale celor corporatiste în 
domeniul ocrotirii sănătăţii, al cercetării ştiinţifi ce sociale şi biomedicale, prin 
menţinerea unui nivel scăzut al protecţiei cetăţeanului şi a societăţii moldove-
neşti contra diverselor abuzuri.

Din a doua categorie, cea a factorilor externi cu un impact general-sistemic 
pozitiv asupra promovării în Republica Moldova a unor valori general-umane 
precum drepturile omului, e nevoie să fi e menţionată ratifi carea de către Repu-
blica Moldova a unor asemenea acte regulatorii ale Consiliului Europei precum:

- Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăţilor fundamentale 
(adoptată în 1950, intrată în vigoare în 1997 în Republica Moldova);

- Convenţia pentru protecţia drepturilor omului şi a demnităţii fi inţei uma-
ne faţă de aplicaţiile biologiei şi medicinii: Convenţia privind drepturile omu-
lui şi biomedicina, Oviedo 1997, ratifi cată de către Republica Moldova în anul 
2002, precum şi unele dintre protocoalele sale adiţionale:

*referitor la interzicerea clonării fi inţelor umane (ratifi cat în 2002);
*referitor la transplantul de organe şi ţesuturi de origine umană (ratifi cat în 2008);
*referitor la testările genetice în scopuri medicale (ratifi cat în 2011);
*referitor la cercetarea biomedicală (ratifi cat în 2013).
 În genere, domeniul promovării și apărării drepturilor omului în Repu-

blica Moldova mereu a fost foarte apropiat de promovarea securității umane 
în societatea autohtonă în baza principiilor și normelor bioetice, dată fi ind și 
apropierea termenilor „drepturile omului” și „bioetica” într-un șir de acte re-
gulatorii internaționale precum convențiile amintite mai sus, dar și în astfel 
de acte juridice internaționale precum: Declarația Universală a Drepturilor 
Omului (1948), Codul de la Nuremberg (1949), Declarația de la Helsinki a 
Asociației Medicale Mondiale din 1964, completată ulterior, Pactul internaţio-
nal cu privire la drepturile civile şi politice (1966), Raportul Belmont (1979), 
Îndrumări Etice Internaționale pentru Cercetarea Biomedicală care Impli-
că Subiecți Umani ale Consiliului pentru Organizațiile Internaționale pentru 
Științele Medicale (CIOMS) (1982), Declarația Universală a UNESCO privind 
Genomul Uman și Drepturile Omului (1997), Raportul Final al Comisiei Euro-
pene referitor la Principiile Etice de Bază în domeniul Bioeticii și Biodreptului -
Final Report of European Commission on Basic Ethical Principles in Bio-
ethicsand Biolaw (1999), Carta Uniunii Europene a Drepturilor Fundamentale 
(2000), Directiva 2001/20/EC a Parlamentului și Consiliului European refe-
ritor la bunele practici în studiile clinice, Declarația Universală a UNESCO 
privind Bioetica și Drepturile Omului (2005) etc.

Cu toate aceste îmbunătățiri ale cadrului juridic autohton în domeniul dat, 
prin ratifi carea unei bune părți din setul de acte juridice internaționale, se ates-
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tă un șir de probleme în domeniul apărării drepturilor omului în Republica 
Moldova, și în acest sens autoritățile moldovenești sunt atenționate mereu de 
organizații mondiale de referință precum Organizaţia Mondială a Sănătăţii 
(OMS) [6]. La fel, un șir de experți locali atestă o scădere a indicelui național 
în domeniul Drepturilor Omului în 2014 de exemplu, în comparație cu anul 
precedent, potrivit Centrului de Informare în domeniul Drepturilor Omului din 
Moldova [7]. Este relevant faptul că o scădere mai importantă se atestă la ca-
pitolul „libertatea individuală şi siguranţa persoanei”, ceea ce subliniază o 
dată în plus necesitatea fortifi cării securității umane în Republica Moldova. În 
acest context, în perspectiva îmbunătățirii situației create, în cadrul reformei 
învățământului secundar gimnazial, începând din anul școlar de studii 2014-
2015 a fost introdusă disciplina „Educaţie pentru Drepturile Omului” cu spriji-
nul unei fundații specializate din Norvegia [8]. Ulterior, în anul 2016, în cadrul 
Evaluării Periodice Universale 2016, care a avut loc la Geneva, Elveția, în data 
de 4 noiembrie 2016, Republica Moldova a primit 209 recomandări pentru 
îmbunătăţirea situaţiei drepturilor omului, care se referă în principal la: „com-
baterea discriminării, inclusiv crimelor de ură și prejudecată (29); protecția 
drepturilor femeilor (26); protecția drepturilor minorităților (14), tortura şi 
relele tratamente (11), combaterea trafi cului de fi ințe umane (10), protecția 
drepturilor persoanelor cu dizabilități (10), consolidarea instituțiilor naționale 
pentru drepturile omului (9), protecția drepturilor copilului (9)” [9].

La fel și aportul societății civile autohtone poate fi  determinant pentru pro-
movarea drepturilor omului în Republica Moldova ca o măsură de siguranță 
pentru aprofundarea securității umane. Dintre cele mai active organizații care 
activează în Republica Moldova ce-și propun să promoveze drepturile omului, 
atât locale, cât și ca fi liale ale unor organizații internaționale, fi ind des întâlnite 
în presa locală, dar și potrivit opiniilor mai multor experți în acest domeniu, 
se numără astfel de ONG-uri precum: Asociaţia Civică Internaţională “Hyde 
Park”, Centrul Internaţional „La Strada”, Asociaţia „Mamele pentru Drepturi-
le Omului”, Asociaţia Obştească Promo-LEX, Asociaţia Obştească „Porojan”, 
Asociaţia Obştească „ProGeneva”, Asociaţia Obştească „Refugiul Casa Mari-
oarei”, Centrul de Asistenţă Juridică Pentru Persoane cu Dezabilități, Centrul 
de Informare GENDERDOC-M, Asociaţia Obştească „Juriștii pentru Dreptu-
rile Omului”, Centrul Naţional al Romilor, Institutul pentru Drepturile Omului 
din Moldova etc.

Astfel, se impune o concluzie logică că securitatea umană, ca şi asigurarea 
drepturilor omului, mai cu seamă în condițiile actuale din Republica Moldova, 
în mare parte poate fi  asigurată prin implicarea subiectului juridic sau a persoa-
nei căreia i s-au încălcat aceste drepturi sau i s-a violat securitatea personală. 
Cu toate acestea, securitatea umană se referă şi la asigurarea unui nivel de 
siguranţă a fi inţelor umane în totalitatea lor ca societate şi nu doar ca indivizi 
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luaţi în parte, lucru demonstrat prin tendința societății civile, eforturile elite-
lor intelectuale, inclusiv din Republica Moldova, de a impune un climat de 
siguranță și respect reciproc în societate.  

Pe parcursul ultimelor decenii în care ţările din regiunea estică a Europei, 
inclusiv cele din jurul ţării noastre, făceau progrese notabile în domeniul dez-
voltării teoriilor şi practicilor bioetice, şi Republica Moldova nu putea rămâne 
indiferentă faţă de fenomenul extinderii bioeticii sub diverse forme în variate 
sfere ale vieţii sociale, în baza tendinţelor mondiale existente de elaborare şi 
aplicare a normelor şi codurilor etice şi de bune practici, atât la nivel de insti-
tuţii în domeniul cercetării, biomedicinii, practicilor juridice etc., dar şi la nivel 
internaţional al organizaţiilor de profi l din domeniul biomedicinii şi cercetării 
ştiinţifi ce, implicând subiecţi umani, precum şi în baza convenţiilor internaţio-
nale semnate de Republica Moldova ca stat membru al Consiliului Europei. În 
acest context, se înscrie şi fi nalizarea pregătirilor pentru ratifi carea protocolului 
adiţional privind cercetarea biomedicală la aceeaşi convenţie de la Oviedo, con-
ţinând un şir de cerinţe dintre cele mai stricte, privind organizarea, efi cientizarea, 
transparenţa şi evitarea confl ictelor de interese în cadrul sistemului de evalu-
are, aprobare şi monitorizare bioetică a desfăşurării cercetărilor biomedicale.  

Premisele istorice de apariţie şi promovare a bioeticii, precum şi a valo-
rilor, principiilor sale în Republica Moldova, sunt strâns legate de evoluţia 
societăţii civile moldoveneşti şi a comunităţii academice autohtone, care se 
afl ă în corelaţie nemijlocită cu cele mai specifi ce tendinţe din cadrul tradiţiei 
bioetice mondiale, bazele căreia au fost puse încă în anii ’70 în SUA şi ţările 
vest-europene ca Italia, Franţa, Marea Britanie, Germania etc., unde obiectul 
suprem de interes al bioeticii şi bioeticienilor a fost declarată persoana umană 
în calitate de corelaţie dintre începuturile biologice şi spirituale, după cum 
considera și reputatul cercetător L. Lucas Ramón [10, p. 23]. 

Perspectivele şi aspectele istorice de apariţie a bioeticii în Republica Mol-
dova sunt mai relevante şi pertinente în procesul de elaborare şi fi nalizare a 
strategiei naţionale în domeniu şi se bazează în principal pe evoluţia şi in-
teresul societăţii civile şi mediului academic pentru noile tendinţe mondiale 
bioetice. Prima conf erinţă ştiinţifi că pe teme bioetice a fost organizată în Re-
publica Moldova în anul 1995 în incinta Universităţii de Stat de Medicină şi 
Farmacie “Nicolae Testemiţanu”, de către Catedra de Filosofi e la acel timp, 
care mai târziu a devenit prima dintre catedrele de profi l din CSI, specializate 
în domeniul bioeticii. Conferinţa respectivă a devenit una anuală tradiţională 
pe parcursul a 20 de ani, ce se axa, încă de la început, pe cercetările diverselor 
aspecte bioetice, de asigurare a securităţii umane şi de supravieţuire a omeni-
rii. În anul 2001 a fost fondată Asociaţia Naţională de Bioetică a Republicii 
Moldova, ca o instituţie neguvernamentală abilitată cu promovarea valorilor şi 
standardelor bioetice, care, de asemenea, şi-a adus contribuția la dezvoltarea 
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sistemului autohton de ocrotire a sănătăţii şi de depăşire a problemelor morale 
şi organizaţionale specifi ce perioadei de tranziţie, în mod special, prin contri-
buţia la organizarea comitetelor clinice de bioetică de pe lângă instituţiile me-
dicale acreditate. În anul 2005, prin asistenţa acordată de Comisia Naţională 
UNESCO a Republicii Moldova în cadrul proiectului „Popularizarea cunoş-
tinţelor despre bioetica în Republica Moldova”, a fost fondat Centrul Naţional 
de Bioetică al Republicii Moldova, instituţie ce a fost menită să refl ecte şi să 
consolideze progresul obţinut în promovarea bioeticii în Republica Moldova 
de către Asociaţia Naţională de Bioetică, ce tinde să coaguleze gândirea bioe-
tică şi abilităţile aplicative ale practicienilor din diverse domenii, ale reprezen-
tanţilor societăţii civile din domeniul dat, încadrat şi înrădăcinat adânc în pro-
blematica drepturilor omului şi securităţii umane şi să sprijine logistic o gamă 
largă de instituţii curative în vederea racordării sistemului naţional de ocrotire 
a sănătăţii la standardele internaţionale prin instituirea unor comitete funcţi-
onale de bioetică pentru o apărare mai efi cientă a drepturilor pacienţilor [11]. 

În aceeaşi perioadă de timp, o importanţă specială a fost atribuită organi-
zaţiilor societăţii civile şi forurilor universitare în promovarea reformei în do-
meniul edifi cării unui sistem civilizat şi corect de reglementare a expertizării şi 
aprobării etice în Republica Moldova a activităţii de cercetare în biomedicină 
cu implicarea subiecţilor umani. În rezultatul acestor eforturi efectuate, în prin-
cipal, sub impactul presiunii externe, au fost adoptate primele acte referitoare 
la reglementarea juridică a cadrului legal de funcţionare a comisiilor de etică:

 Legea nr. 1409 din 17.12.1997 cu privire la medicamente, articolul 11, 
punctele 6 şi 7 [12]. Este primul act normativ în Republica Moldova referitor 
la obligaţia obţinerii avizului unei autorităţi etice pentru studiile clinice cu 
medicamente şi testările farmacologice, imediat după semnarea la 06.05.1997 
a Convenţiei de la Oviedo, ratifi cată în 2002. Aici se stipulează expres nece-
sitatea avizării testărilor clinice inclusiv de către comisii de etică ce trebuie să 
funcţioneze în cadrul fi ecărei instituţii medicale abilitate de Ministerul Sănătă-
ţii cu dreptul de a efectua testări clinice. În componenţa comisiilor de etică se 
includ medici, farmacişti, farmacologi, jurişti, reprezentanţi ai organizaţiilor 
profesionale şi obşteşti. 

 Ordinul Ministerului Sănătăţii al RM nr. 10 din 14.01.2002 „Cu privi-
re la studiul clinic al medicamentelor în Republica Moldova”, modifi cat prin 
ordinul ministrului Sănătăţii al RM nr. 22 din 12.01.2006, punctele 2.1. şi 2.2 
[13], reprezintă primul act juridic din Republica Moldova, pentru a sublinia 
importanţa evaluării etice a studiilor clinice prin care se încearcă introducerea 
obligativităţii comitetelor de bioetică şi expertizării etice în domeniul testării 
clinice a medicamentelor, după ratifi carea de către Republica Moldova a Con-
venţiei de la Oviedo. 
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 Ordinul Ministerului Sănătăţii RM nr. 54-p, din 09.07.2002 „Cu privi-
re la crearea Comisiei Naţionale de Etică”. Prin care se instituie o astfel de 
instituţie, în subordinea ministerului, inclusiv la iniţiativa companiilor far-
maceutice internaţionale. Această comisie naţională a fost ulterior redenumi-
tă prin ordinul Ministerului Sănătăţii RM nr. 38 din 24.01.2006, în „comitet 
Naţional de Etică pentru studiul clinic al medicamentelor şi metodelor noi de 
tratament”. [14, p. 230]

 Ordinul Ministerului Sănătăţii RM nr. 657 din 27.06.2012 „Cu privire 
la Comitetul Naţional de Etică” [15; 16], care vine să reformeze instituţia eti-
că la scară naţională, ca unica în drept să expertizeze proiectele de cercetări 
clinice, aprobând şi statutul acestei organizaţii deşi cu unele carenţe şi con-
troverse, ceea ce se dorea a fi  un efort de transparentizare a acestei activităţi 
specifi ce. Acest ordin al Ministerului Sănătăţii RM a abrogat alte acte care 
s-au dovedit a fi  importante la timpul lor, în procesul de evoluţie a instituţiilor 
bioetice în Republica Moldova, precum: Ordinul Ministerului Sănătăţii RM 38 
din 24.01.2006 „cu privire la reorganizarea şi activitatea Comitetului Naţional 
de Etică pentru studiul clinic al medicamentelor şi metodelor noi de trata-
ment în Republica Moldova” sau Ordinul Ministerului Sănătăţii RM 374 din 
11.05.2011 „despre modifi carea anexei nr. 1 la ordinul Ministerului Sănătăţii 
RM 38 din 24.01.2006 „cu privire la reorganizarea şi activitatea Comitetului 
Naţional de Etică pentru studiul clinic al medicamentelor şi metodelor noi de 
tratament în Republica Moldova”.

 Legea nr. 263 din 27.10.2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile 
pacientului, punctul 5 al articolului 14 [17], care constituie actualmente actul ju-
ridic de bază pentru reglementarea expertizării şi aprobării bioetice a cercetărilor 
clinice în Republica Moldova, în contextul protecţiei drepturilor pacientului. 

Pe lângă actele analizate mai sus, în legislaţia Republicii Moldova mai 
există un şir de norme legale care amintesc de obligativitatea aprobării etice a 
cercetărilor biomedicale:

- Hotărârea Guvernului nr. 96 din 29.01.2007 cu privire la stabilirea con-
diţiilor de plasare pe piaţă şi de utilizare a dispozitivelor medicale. Aici, la 
punctele 37 şi 38, este menţionată obligativitatea obţinerii unui aviz pozitiv al 
comisiei de bioetică în cazul investigaţiilor clinice cu implanturi sau orice alt 
tip de utilaj, inclusiv de tip invaziv de lungă durată [18].

- Hotărârea Guvernului nr. 632 din 24.08.2011 cu privire la aprobarea Re-
gulamentului sanitar privind radioprotecţia şi securitatea radiologică în practi-
cile de radioterapie, unde la Capitolul XII: Radioprotecţia pacienţilor, punctul 
206, este stipulat că aprobarea Comitetului de Etică e o condiţie justifi catoare, 
pe lângă altele, pentru expunerea subiecţilor la radiaţia ionizantă în timpul 
cercetării biomedicale [19].

Cu toate acestea, eforturile comunităţii academice şi ale societăţii civile nu 
şi-au atins pe deplin scopul scontat privind bioetizarea continuă şi durabilă, 
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fi ind zădărnicite de evoluţia dramatică a evenimentelor sociopolitice interne, 
de degradarea climatului social-economic, de creşterea nivelului corupţiei, de 
starea economică precară şi redimensionarea priorităţilor sociale din ultimul 
deceniu, ce au lăsat o amprentă negativă importantă, tergiversând procesul 
dezvoltării graduale a sistemului comitetelor de bioetică din Republica Mol-
dova şi a edifi cării unei strategii naţionale în acest domeniu. 

Între timp, după schimbul de putere politică din anul 2009, s-au făcut mai 
multe încercări de a promova o reformă în domeniul bioetizării sferei socio-
politice prin creşterea importanţei forului etic de expertizare şi aprobare a 
cercetărilor biomedicale. Imediat după stabilizarea relativă a situației socio-
politice după alegerile parlamentare din 28 noiembrie 2010, a fost înaintat 
un proiect de hotărâre de Guvern pentru aprobarea reglementării funcţionă-
rii Comitetului Naţional de Bioetică a Republicii Moldova pe lângă Ministerul 
Sănătăţii al RM, care a fost gândit ca o entitate naţională de bază în domeniul 
promovării politicilor bioetice pe plan naţional şi ca unic comitet de etică a cer-
cetării pentru examinarea şi aprobarea etică a studiilor biomedicale. Aceste în-
cercări s-au soldat cu eşec în general, din cauza existenţei în societate, la acea 
etapă, a altor priorităţi decât problematica bioetică, în condiţiile în care ţara se 
confrunta cu grave probleme fi nanciare şi de solvabilitate internă şi externă.

În pofi da desfăşurării anevoioase a unor procese de reformare la nivel poli-
tic şi social de după 2009, a fost înregistrat un progres vizibil vizând transpa-
rentizarea în discutarea de către masele largi şi opinia publică din societate a 
domeniului reglementării etice a cercetărilor biomedicale, apariţia a numeroa-
selor scandaluri şi abuzuri din acest domeniu [20],  ca şi din sfera respectării 
drepturilor pacientului, a fost dezvoltat procesul de predare a bioeticii viitori-
lor biologi, geneticieni, medici, nurse, agronomi etc. din mai multe universităţi 
din Republica Moldova.

După schimbările politice din Republica Moldova, intervenite după alege-
rile din aprilie 2009, procesul de edifi care a unui sistem efi cient de evaluare 
etică în Republica Moldova a început să se discute pe larg în comunitatea aca-
demică, incluzând dezbateri referitoare la funcţiile, structura, relaţiile ierarhice 
şi prerogativele diverselor componente instituţionale, în perspectiva evitării, 
inclusiv prin acest mecanism, a abuzurilor în domeniul securităţii umane.

Interesul crescând al opiniei publice din Republica Moldova pentru subiec-
tul respectării drepturilor omului şi a securităţii umane în procesul desfășurării 
experimentelor ştiinţifi ce cu subiecţi umani a determinat funcţionarii Ministe-
rului Sănătăţii să scoată parţial din anonimat şi secretomanie, ceea ce proteja 
diverse scheme ilegale cu eschivarea de la controlul public în domeniu, acti-
vitatea Comitetului Naţional de Etică pentru studiul clinic al medicamentelor 
şi metodelor noi de tratament (CNESCMMNT) şi să caute noi modalităţi de 
legitimare a continuării activităţii acelui Comitet în formulă veche şi cu ace-
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leaşi practici discutabile, instituţie care în societăţile înalt dezvoltate se dove-
deşte a fi  unul important pentru promovarea standardelor înalte de respectare 
a drepturilor omului şi a securităţii personale. Astfel că, la 31 martie 2010 
CNESCMMNT a fost acreditat de către Forumul Comitetelor de Etică al ţări-
lor CSI sub egida OMS, deşi Republica Moldova devenise membră a Forumu-
lui Comitetelor de Etică din ţările CSI încă din anul 2001 [21].  Decizia dată, 
formal vorbind, a permis CNESCMMNT să fi e implicat în expertizarea etică a 
studiilor clinice şi din alte state ale CSI.

Cu toate impedimentele existente, societatea civilă şi mediul academic au-
tohton nu s-au resemnat, iar în 2010 a apărut un Comitet de Etică a Cercetării 
de pe lângă USMF „N. Testemiţanu” [22], abilitat să evalueze proiectele de 
cercetare ale colaboratorilor şi studenţilor din cadrul instituţiei, a studiilor bi-
omedicale realizate în cadrul structurilor de cercetare din Universitatea dată. 
Nou-instituitul Comitet de etică a cercetării din cadrul USMF „N. Testemiţa-
nu” (unica instituţie de învăţământ medical superior din ţară) a constituit un 
motiv suplimentar pentru reevaluarea bazelor logistice şi fundamentelor siste-
mului naţional al evaluării etice a cercetărilor, deoarece deschide o perspectivă 
nouă asupra abordării problematicii expertizării etice a studiilor biomedicale 
prin atitudinea inovativă a membrilor acestuia. Este greu de evaluat acum ro-
lul acestui comitet în cadrul viitorului sistem de evaluare etică a cercetărilor 
biomedicale din Republica Moldova, afl at într-un stadiu profund de tranziţie 
întârziată, în pofi da unei perspective certe a acestei instituţii etice universitare 
de a continua expertizarea etică a studiilor clinice cu implicarea animalelor 
mai des decât cu implicarea subiecţilor umani, în virtutea specifi cului didactic 
al cercetărilor realizate în această instituţie de învăţământ.

Cu toate acestea, activitatea Comitetului de etică din cadrul USMF „N. Tes-
temiţanu”, instituţie subordonată atât Ministerului Învăţământului, cât şi celui 
Sănătăţii, nu este în totalitate ofi cializată şi legală, deoarece contravine cel 
puţin ordinul MS al RM nr.10 din 14.01.2002 „cu privire la desfăşurarea stu-
diului clinic al medicamentelor în Republica Moldova”, modifi cat prin ordinul 
MS al RM nr. 22 din 12.01.2006 care stipulează la punctul 2.2 că: „aprobarea 
desfăşurării studiului clinic în Republica Moldova se efectuează printr-un 
ordin al Ministerului Sănătăţii şi Protecţiei Sociale, în baza avizului Comisiei 
Medicamentului şi Hotărârii Comitetului Naţional de Etică.” [23].

Totuşi problema şi pericolul cel mai mare din punctul de vedere al insufi -
cienţei de rigurozitate în reglementarea expertizării bioetice în sfera investi-
gaţiilor biologice şi medicale din Republica Moldova, şi deci pentru populaţia 
atrasă ca şi subiecţi în cercetările biomedicale, îl reprezintă nu atât cercetătorii 
autohtoni, controlaţi şi monitorizaţi prin instituţiile naţionale de cercetare, cât 
companiile medicale şi farmaceutice străine şi internaţionale, care tind să or-
ganizeze experimente biomedicale în Republica Moldova, utilizând populaţia 
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autohtonă, cu suportul informal al medicilor-clinicişti din instituţiile medicale 
autohtone sau mizând pe un staf propriu, nefi ind limitaţi realmente în niciun 
fel, profi tând din plin de haosul juridic şi nivelul înalt de corupţie. Astfel că 
una dintre cele mai stringente probleme cu care se confruntă azi membrii co-
mitetelor de bioetică şi cei ai comunităţii academice din Republica Moldova 
constă în aprofundarea discrepanţei dintre nivelul actual nu prea înalt al dez-
voltării cadrului juridic autohton şi nevoile fi reşti crescânde ale comunităţii 
cercetătorilor de a-şi dezvolta aria şi metodologia studiilor, precum şi nece-
sitatea de protecţie a societăţii moldoveneşti, odată cu sporirea numărului şi 
diversifi carea structurii ameninţărilor la adresa securităţii personale şi societa-
le, contra abuzurilor în condiţiile progresului biomedical şi implicării tot mai 
active a populaţiei moldoveneşti în cercetările biomedicale internaţionale de 
tip „multicenter”.

În contextul promovării asigurării securităţii umane, devine relevantă ana-
liza unei serii de aspecte şi cazuri relativ recente din viaţa sociopolitică din 
Republica Moldova, legate tangenţial de problematica bioetică. Astfel că, se 
fac remarcate ca amploare socială şi ca ecou politic şi eurointegraţionist, une-
le dintre problemele cu caracter bioetic ce au avut o rezonanţă importantă în 
spaţiul politic al Republicii Moldova, printre care se numără şi adoptarea Legii 
non-discriminării, numită la fi nalul dezbaterilor şi confruntărilor publice - 
Legea cu privire la asigurarea egalităţii [24], la 25 mai 2012, intrată în vigoare 
din 01 ianuarie 2013. Aspectul care a devenit cel mai controversat şi mai dis-
putat din legea în cauză, în confruntarea dintre guvernare şi unele grupuri pro-
venind din societatea civilă, se referea la promovarea drepturilor minorităţilor 
sexuale şi a nediscriminării acestora, în perspectiva de a fi  luaţi în considerare 
şi respectaţi ca cetăţeni egali, apăraţi prin această lege, de rând cu alte categorii 
defavorizate ale minorităţilor sociale, de gen sau etnice etc., în cadrul politicii 
de promovare a diversităţii vieţii sociale, politice şi comunitare [25]. 

Aprobarea Legii cu privire la asigurarea egalităţii în Parlamentul ţării 
constituia una dintre principalele condiţii pentru abolirea regimului de vize cu 
Uniunea Europeană, alături de reformarea Centrului pentru Combaterea Crime-
lor Economice și Corupției (CCCEC) care, din 01 octombrie 2012, a devenit 
Centrul Național Anticorupție (CNA) [26], termenul-limită pentru adoptarea 
lor fi ind stabilit pentru sfârşitul lunii mai 2012 [27], iar rezonanţă socială a 
adoptării acestei legi se datorează, în mare parte, implicării Bisericii Ortodoxe 
în procesul decizional şi legislativ printr-un şir de manifestaţii şi intervenţii
publice ale unor organizaţii de creştini ortodocşi mai mult sau mai puţin ra-
dicale și intolerante ca atitudine faţă alte opinii şi doctrine, propagând făţiş 
supremaţia dogmelor creştin ortodoxe şi a necesităţii discriminării cetăţenilor cu 
alte orientări sexuale, organizaţii conduse de reprezentanţi marcanţi ai clerului din 
cadrul Mitropoliei Chişinăului şi Întregii Moldove a Bisericii Ortodoxe ruse [28].
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Analizând cazul dat, conchidem că exemplul Republicii Moldova este pe 
cât de relevant, pe atât şi de convingător în vederea susţinerii ipotezei conform 
căreia problemele bioetice, pe lângă alte roluri şi funcţii pe care le joacă în 
sfera politică, devin din ce în ce mai mult nişte modalităţi şi căi de infl uenţă 
asupra procesului de adoptare a deciziilor politice strategice, afl ându-se pe 
cale de a se transforma din problematică sociopolitică periferică ca importanţă 
şi impact macro-social, în subiecte centrale ale dezbaterii sociopolitice con-
temporane, implicând mase largi ale societăţii, inclusiv prin intermediul atât al 
discursurilor, cât şi al acţiunilor şi poziţiilor politice adoptate de către politici-
eni autohtoni binecunoscuți, dar şi specifi ce celor care fac parte din viitoarea 
generaţie de oameni politici şi factori de decizii din Republica Moldova, cei 
care vor confi gura agenda politică a societăţii viitorului imediat.

În perioada pregătirii Legii nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea 
egalităţii au fost date publicității un șir de sondaje de opinie referitor la situația 
toleranței societății față de homosexuali. În acest sens, unul dintre cele mai 
relevante pare a fi  Barometrul de Opinie Publică care a corelat problemele 
intoleranței în societatea autohtonă cu gradul de percepție a securității per-
sonale de către cetățeni. Astfel că, potrivit Barometrului de Opinie Publică 
(BOP) pe luna noiembrie 2011, realizat de „CBS-AXA”, referitor la întrebarea 
privind intoleranța față de homosexuali în societatea din Republica Moldo-
va, peste 85% dintre moldoveni au confi rmat că nu acceptă ca persoane din 
această categorie să locuiască în Republica Moldova, cu atât mai mult, să fi e 
vecin, prieten sau rudă cu intervievatul [29,  p. 66]. În același timp, la întreba-
rea: „credeţi că în Republica Moldova unui cetăţean de rînd îi este asigurată 
securitatea personală?”, peste 63% au răspuns negativ [29,  p. 33]. Aceste re-
zultate denotă faptul că intoleranța față de homosexuali în societatea de factură 
tradiționalistă din Republica Moldova se produce în condițiile unei nesiguranțe 
cronice a majorității populației referitor la securitatea și integritatea personală, 
situație refl ectată și la nivel politic de cele mai relevante forțe sociale. În preaj-
ma adoptării Legii cu privire la asigurarea egalităţii și Parlamentul European a 
condamnat public homofobia, inclusiv în Republica Moldova, ca o măsură de 
presiune asupra autorităților moldovenești de a accepta întregul set de valori, 
responsabilități și principii fundamentale, specifi c civilizației vest-europene, 
în calea integrării europene a Republicii Moldova, și nu doar eventualele avan-
taje și benefi cii pentru populație [30].

Pe 23 mai 2012, proiectul Legii cu privire la asigurarea egalităţii a fost 
propus la şedinţa Guvernului spre discutare şi aprobare în Parlament. Pe 25 mai 
această lege a fost votată în lectură fi nală de către parlamentari. Adoptarea 
acestui act juridic a generat tulburări sociale în masă şi mişcări populare, care 
în mare parte reprezentau opiniile şi poziţia de neacceptare a proiectului în ca-
uză de către Biserica Ortodoxă, în special, în problema recunoaşterii de către 
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stat a drepturilor minorităţilor sexuale de a nu fi  discriminaţi în baza criteriului 
apartenenţei la minoritatea sexuală în cazul angajării în câmpul muncii. Totuşi, 
cele mai importante temeri declarate ale reprezentanților Bisericii Ortodoxe, 
exprimate de protestatarii creştini organizaţi şi conduşi în cadrul manifestărilor 
şi protestelor publice în faţa clădirii Parlamentului Republicii Moldova de di-
verşi preoţi aparținând canonic de Mitropolia Chişinăului şi întregii Moldove 
din componenţa Bisericii Ortodoxe ruse, erau legate de eventuala perspectivă 
pentru reprezentanţii acestei minorităţi sociale, prin receptivitatea aparentă a 
autorităţilor, de a cere şi alte drepturi ca un următor pas în procesul de eman-
cipare a societăţii moldoveneşti în problema extinderii libertăţilor homosexu-
alilor. În special, acea temere se referea la posibilitatea pentru homosexuali de 
a obţine recunoaşterea juridică şi dreptul formal de a constitui o familie, de a 
da naştere, prin metode medicale de reproducere, a adopta şi a creşte copii. 
În consecinţă, grupurile de creştini ortodocşi manifestau în scopul prevenirii 
extinderii acestor drepturi şi libertăţi pentru homosexuali, care ar veni în con-
tradicţie cu valorile, normele şi tradițiile creştine de comportament, cu privire 
la organizarea unei familii, la relaţiile dintre bărbat şi femeie, precum şi la fun-
damentele morale de educaţie a tinerilor [31].  În esenţă, dezbaterile publice şi 
în cadrul mass-mediei cu privire la acest subiect se reduceau la confruntarea 
și comparația dintre diverse sisteme etico-morale care putea sta la baza unui 
anumit raţionament politic.

Poziţiile politice şi civice ale concurenţilor în dezbateri se bazau pe mo-
dele etice diferite, contrapunând morala creştină unor altfel de sisteme morale 
bazate pe valori individuale de natură laică, invocându-se importanţa, istoria 
şi tradiţia moralei creştine la moldoveni, ca fi ind net superioară altor sisteme 
etice, respingându-se orice fel de îndoieli sau discuţii la adresa corectitudinii, 
actualităţii şi oportunităţii aplicării acestora în cazul dat. Cu toate că, în plan 
teoretic, potrivit lui Michael J. Sandel, în contextul paradigmei liberale, anume 
toleranţa poate fi  o premisă pentru un consens politic şi o pace civică, fără a 
duce inevitabil la o împărtăşire reciprocă a principiilor morale: „Tolerarea care 
susţine moralitatea homosexualităţii se bazează mai mult pe decizia personală 
a părţilor implicate şi nu atât pe corespunderea cu valorile morale. Această 
toleranţă oferă o pace socială şi respect pentru drepturile omului fără o con-
versiune şi adaptare a valorilor morale. Fiecare trebuie să respecte libertatea 
celuilalt de a-şi trai viaţa după propria lui alegere. Această toleranţă propune o 
bază pentru un consens politic care nu ar implica şi concepţii morale comune.”
[32, p. 139]. Astfel constatăm că problematica homosexualităţii tangențial
legată de problematica bioetică, transpusă în spaţiul social şi politic din Republica 
Moldova și la care se referă o gamă variată de forțe social-politice și politicieni, 
ridică nu doar probleme juridice, ci este capabilă să intervină, inclusiv, în pla-
nul schimbării mentalităţii sociale prin punerea în discuţie şi reconceptualizarea 
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actualităţii şi funcţionalităţii fundamentelor moralei sociale, afectând, într-o 
oarecare măsură, şi principiile de organizare şi structurare a statului Republica 
Moldova. Această implicare poate fi  realizată prin generarea unor mişcări şi 
tulburări în masă prin intermediul unor grupuri sociale importante, ca cel al 
creștinilor ortodocși și Bisericii Ortodoxe în Moldova, grupuri și instituții care 
se arată a fi  încă nepregătite şi capabile să opună rezistență efi cientă manipu-
lării din exterior în favoarea unor interese străine. Acest lucru s-a observat 
în mod cât se poate de clar, reieșind din comportamentul social al clerului 
ortodox și al credincioșilor din cadrul asociațiilor neguvernamentale în cazul 
aprobării în anul 2012 a Legii cu privire la asigurarea egalităţii. În acest sens, 
conducerea Bisericii Ortodoxe din Moldova a dat dovadă de inconsistență în a 
pacifi ca societatea prin depășirea difi cultăților de a accepta şi de a interioriza 
normele juridice adoptate de către parlament referitor la neadmiterea discrimi-
nării, ca o consecinţă şi un imperativ ale schimbărilor şi priorităţilor în plan 
mondial şi regional, în procesul de integrare europeană a Republicii Moldova, 
în materie de extindere a modelor morale, de comportament şi atitudine în care 
drepturile, libertăţile, dar şi responsabilităţile persoanei faţă de comunitate, 
într-un spaţiu social extins, să fi e respectate şi sprijinite pentru dezvoltarea 
autonomiei, demnităţii şi intereselor personalităţii ca un pilon de siguranţă, 
dar şi ca raţiune de a fi  pentru societatea umană de mâine. În consecință, o 
bună parte a societății a perceput atitudinea clerului și bisericii în problema 
adoptării Legii cu privire la asigurarea egalităţii ca fi ind ostilă progresului so-
cial și eforturilor politice de sporire a gradului securității umane în societate, 
înaintând ultimatumuri autorităților [33].

Pe de altă parte, extinderea drepturilor minorităților sexuale poate fi  un 
eveniment discutabil și neunivoc, din timp ce se constată că, deşi poate fi  con-
siderat ca fi ind normal şi natural, fenomenul homosexualităţii lasă un impact 
adânc şi distorsionant asupra conştiinţei politice şi moralităţii sociale, potrivit 
punctului de vedere cu privire la noţiunea de „putere morală” ca factor stabili-
zator de referinţă în domeniul politicii şi echilibrului intern în socium. Această 
apreciere, aparţinând lui G. Lakoff, a fost expusă în opera sa Moral politics. 
How liberals and conservatives think: „dacă homosexualitatea este determinată 
genetic, şi deci normală şi naturală, şi în afara liberei alegeri, conceptul de Putere 
Morală care cere ca orice comportament imoral sa fi e combătut prin auto-dis-
ciplină, devine inaplicabil.” [34, p. 226]. Cu alte cuvinte, manifestarea publică 
a homosexualităţii, deşi este perfect în acord cu toate drepturile şi libertăţile 
omului, vine să submineze autoritatea morală tradiţională, inclusiv a normelor 
de comportament social, bazată pe forţa puterii morale ca element de stabilitate 
în societate, cu toate că nu toţi actorii sociali din Republica Moldova sunt coope-
ranţi între ei şi pregătiţi să accepte fi e şi cele mai generale și fundamentale norme 
şi valori morale pentru o societate civilizată precum norma nondiscriminării.
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Problemele legate de drepturile minorităţilor sexuale, în cadrul confl ictului 
generat de adoptarea în anul 2012 a Legii nr. 121 cu privire la asigurarea egali-
tăţii în Republica Moldova, erau prezentate de pe poziţii extreme atât de către 
susţinătorii legii, cât şi de către cei ce protestau contra adoptării acesteia, fără a 
se ține cont că actul legislativ dat vizează şi alte categorii sociale defavorizate, 
pentru a le proteja contra discriminării, precum minorităţile etnice, diverse ca-
tegorii vulnerabile din punct de vedere social şi economic etc. Au fost atestate 
unele cazuri de neînţelegere profundă până şi a spiritului actului legislativ dat, 
când chiar reprezentanţii unor minorităţi etnice defavorizate clar în societatea 
autohtonă, în cazul dat avându-se în vedere unele organizaţii obşteşti ale rro-
milor, au dat dovadă de intoleranţă şi discriminare faţă de minorităţile sexuale, 
arătându-se jigniţi prin plasarea întregii lor etnii, de către legislativ, în aceeaşi 
categorie de persoane cu un potenţial mare de a fi  discriminate în diverse si-
tuaţii şi relaţii sociale, cu reprezentanţii minorităţilor sexuale în cadrul unei şi 
aceeaşi norme juridice cu privire la protecţia contra discriminării [35]. 

Din altă perspectivă, problematica homosexualităţii posedă un pronunţat 
caracter sociobioetic, dezvoltat în plan teoretic de profesorul T. N. Ţîrdea, po-
trivit căruia, bazându-se pe rezultatele unor cercetări internaţionale de lungă 
durată, în perioada pubertăţii juvenile apar primele manifestări ale orientă-
rii sexuale netradiţionale la 30-50% dintre băieţi şi la 30% dintre fete, după 
care această proporţie scade către 5–10 % la băieţi şi până la 3-5 % la fete 
în perioada maturizării, menţinându-se constant acest procent în populaţie pe 
parcursul mai multor generaţii umane [36, p. 59]. În planul soluţionării dife-
rendului, bioetica este capabilă să contribuie metodologic la adaptarea mani-
festărilor deranjante în spaţiul public al acestui fenomen, printr-o măsurare 
şi acţiune adecvată riscurilor sociale pe care le comportă la adresa securității 
umane. Totodată, este importantă menţionarea implicaţiilor politice ale expan-
siunii fenomenului homosexualităţii şi a nesoluţionării acestui diferend din 
Republica Moldova dintre minoritățile sexuale și opozanții recunoașterii drep-
turilor lor, în termeni morali şi general acceptabili, precum şi în timp util. 
Astfel că, mai ales după aprobarea de către Parlamentul Republicii Moldova a
Legii nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalităţii, acest subiect a 
devenit unul pe larg utilizat pentru exercitarea presiunilor atât din est, cât și 
din vest, sau atât din exterior, cât și din interior, asupra autorităților. Cele mai 
prompte reacții externe, cu scopul determinării Republicii Moldova de a modi-
fi ca legea vizată, au urmat din partea Patriarhiei Moscovei ai căror exponenți 
au pichetat Parlamentul Republicii Moldova în ziua adoptării acestui act legislativ 
[37]. Pe de altă parte, unele ONG-uri infl uente din vest precum „Amnesty Inter-
national” pledează pentru intensifi carea schimbărilor și reformelor, înăsprirea 
pedepselor în vederea luptei cu discriminarea în Republica Moldova [38].

Pe plan intern, pe lângă presiunile intensifi cate ale Mitropoliei Chișinăului 
și a Întregii Moldove amintite mai sus, după intrarea în vigoare a legii viza-
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te la 01.01.2013, au urmat o serie de atacuri asupra guvernanților din partea 
opoziției cu incitarea spiritelor și organizarea unor manifestări în masă. Pe de o 
parte, PSRM-ul a înaintat o inițiativă de protest în Parlament, susținută de mai 
mulți adepți ai săi, în vederea abrogării legii vizate [39], iar, pe de alta, Adu-
narea Populară a Găgăuziei a adoptat o lege locală referitor la căsătoriile între 
persoanele de acelaşi sex care vor fi  interzise pe teritoriul Unităţii Teritorial-
Administrative Găgăuze, incitând spiritele în regiune și tensionând intenționat 
relațiile cu autoritățile centrale [40].

În consecință, ca rezultat al analizei evoluţiei confl ictului social-politic le-
gat de adoptarea Legii nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalităţii, 
cu referinţă la interzicerea discriminării pe bază de orientare sexuală, se evi-
denţiază, cu precădere, problematica drepturilor minorităţilor sexuale care se 
cer a fi  protejate în mod suplimentar, în comparaţie cu drepturile altor tipuri de 
minorităţi, în perspectiva fortifi cării securității umane în Republica Moldova. 
Ca o caracteristică importantă a cazului analizat se remarcă și diferenţierea de 
abordare, separarea doctrinară şi pe tabere politice a susţinătorilor şi opozanţi-
lor conferirii unor drepturi suplimentare reprezentanţilor minorităţilor sexuale 
prin adoptarea acestei legi, ceea ce confi rmă ipoteza precum că problematica 
drepturilor minorităţilor sexuale în Republica Moldova, precum şi atitudinea 
opiniei publice faţă de minorităţile sexuale, a fost exploatată în sens politic, 
atât pe scena internă, cât și în relațiile internaționale. Astfel că, se constată că 
problematica drepturilor minorităţilor sexuale în Republica Moldova, în cadrul 
confl ictului social legat de adoptarea legii non-discriminării, a fost exploatată 
şi în interesul unor factori geopolitici, de vreme ce forţele interne şi externe ce 
pledează pentru reorientarea politicii externe a Republicii Moldova către est, 
către Uniunea vamală „Rusia – Belarus – Kazahstan”, în special PSRM, s-au 
manifestat activ contra adoptării legii non-discriminării, prezentând-o ca pe un 
instrument al Uniunii Europene de subordonare şi presiune asupra procesului 
decizional din Republica Moldova. Însă principala concluzie, pe care e nece-
sar să o tragem din acest caz al adoptării Legii nr. 121 cu privire la asigurarea 
egalităţii de către Parlamentul Republicii Moldova la 25 mai 2012, constă în 
faptul că problemele specifi ce, ce fac parte integrantă din obiectul de studiu al 
bioeticii, afectează viața sociopolitică din Republica Moldova, caracterizată în 
continuare, totuși, printr-un provincialism politic, etic, tehnologic profund. Cu 
toate acestea, constatăm că problematica bioetică se manifestă tot mai mult ca 
un factor de modernizare a vieții social-politice, care de 30-40 de ani, încet dar 
sigur, schimbă fundamental spectrul priorităţilor sociale şi politice din agenda 
politică a conducerii celor mai infl uente state şi organizaţii mondiale şi regio-
nale de pe mapamond, manifestându-se și în Republica Moldova, pe plan in-
tern, cu precădere în domeniul securității umane. Acest caz, legat de adoptarea 
Legii nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalităţii, a demonstrat 
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clasei politice din Republica Moldova şi întregii societăţi că, fără moderniza-
rea morală, în primul rând, care înseamnă găsirea unor soluţii viabile în con-
formitate cu valorile democratice contemporane, ce, ulterior, pot fi  transpuse 
și în acte legislative, atât statul, cât şi societatea din Republica Moldova sunt 
sortite să se situeze la periferia civilizaţiei umane contemporane.

Un alt caz emblematic de implicare a problematicii bioetice în domeniul 
asigurării securități umane, sub aspect juridic, politic şi social din Republica 
Moldova, reprezintă faptul adoptării aplicării obligativității castrării chimice 
a pedofi lilor recidivişti, fapt ce vine să ateste odată în plus tendinţa mondială 
de creştere a rolului social, economic şi politic, precum şi în cadrul proce-
sului adoptării şi implementării deciziilor sociopolitice, a diverselor aspecte 
biologice cu referinţă la viaţa de zi cu zi a omului simplu, implicând de ase-
menea şi soluţii sau remedii medicale, medicamentoase sau farmacologice, 
ca alternativă la detenţia în izolator, de modifi care comportamentală socio-
patologică a subiecţilor condamnaţi, vizaţi de această prevedere legală inclusă 
în Codul Penal al Republicii Moldova [41], însă declarată ulterior ca fi ind 
neconstituțională peste mai bine de un an după adoptare, în baza deciziei Curții 
Constituționale a Republicii Moldova [42]. În fapt, cazul adoptării prevederii 
legale vizate confi rmă trendul de medicalizare şi, ca una dintre consecinţe, 
de bioetizare, ca reacţie inversă a spaţiului sociopolitic, care treptat devine o 
scenă destul de solicitată şi activă atât pentru confruntările dintre diverse sis-
teme şi modele morale şi etice, dar şi un poligon de concurenţă dintre un şir 
de inovaţii tehnologice, cu precădere în domeniul funcţiilor, condiţiei şi stării 
biologice şi psiho-sociale ale omului modern [43].  

Aplicarea castrării chimice, înțeleasă de legislatori ca măsură de siguranţă 
suplimentară față de aplicarea detenției, a fost votată repetat de către parla-
mentarii moldoveni la iniţiativa Partidului Liberal pe 24 mai 2012 şi a intrat 
în vigoare din data de 1 iulie 2012. În fapt, fracțiunea Partidului Liberal din 
Parlament a condiționat votarea Legii cu privire la asigurarea egalităţii, care 
a constituit una dintre condițiile anulării regimului de vize de către UE pen-
tru cetățenii Republicii Moldova, cu votarea de către aliații politici a acestei 
completări la Codul Penal, referitor la castrarea chimică [44], ceea ce, la fel, 
nu e o simplă coincidență, ci reprezintă o dovadă suplimentară a creșterii inte-
resului societății și, deci, a clasei politice, pentru problematica implementării 
noilor tehnologii și teorii biomedicale în viața sociopolitică, ceea ce determină 
aplicarea mai amplă a metodologiei și cunoștințelor bioetice pentru asigurarea 
securității umane în societatea noastră. 

Măsura de siguranţă „castrarea chimică”, votată în varianta sa fi nală, pre-
vedea aplicarea tratamentului chimic în ultimele trei luni de detenţie pentru 
pedofi lii ce au abuzat de minori, cât şi recidiviştilor condamnaţi repetat pentru 
viol. Această normă legală, după ce a fost votată o dată de către Parlament cu 
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majoritatea voturilor ca o lege organică, nu a fost promulgată în primă fază de 
către Preşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, pe motiv că ar fi  fost 
„o procedură inumană”, fapt ce atestă o atitudine neunivocă a clasei politice 
autohtone faţă de un astfel de remediu pentru problema marcată de către depu-
taţii liberali, spre a fi  soluţionată [45]. Totuşi castrarea chimică este percepută 
în conştiinţa majorităţii populaţiei, de către reprezentanţii societăţii civile, dar 
şi de către politicienii implicaţi în dezbaterea publică, atât cei ce au propus 
proiectul de lege, cât şi cei ce s-au implicat în argumentarea sau contra-argu-
mentarea necesităţii, efi cienţei sau oportunităţii unei astfel de norme juridice 
în Republica Moldova, drept o pedeapsă suplimentară de ordin moral şi de 
imagine, aplicată condamnatului, mai mult decât o măsură de protecţie efi cien-
tă a societăţii contra crimelor grave, ceea ce nu poate justifi ca sub nicio formă 
actul legislativ adoptat după modelul unor state din Uniunea Europeană. Astfel 
că, în acest context, potrivit aceleiaşi surse citate mai sus, Directorul Centrului 
de Resurse pentru Drepturile Omului, S. Ostaf, se îndoieşte de efi cienţa aces-
tei legi. Potrivit acestui expert în domeniul drepturilor omului, există şi alte 
modalităţi de a sancţiona infracţiunile sexuale. În aşa fel, această modalitate de 
contracarare a extinderii genului dat de infracţiuni deosebit de grave, care este 
utilizată şi într-un şir de state europene, precum Polonia sau Cehia, țări în care 
castrarea chimică este o măsură obligatorie sau, precum Danemarca, Germania, 
Finlanda, Suedia, unde această măsură se aplică cu acordul infractorului, în Re-
publica Moldova castrarea chimică este catalogată ca o sancţiune suplimentară 
celei de bază, similar cu norma juridică obligatorie, existentă în Federația Rusă, 
unde această prevedere legală, ofi cial, rămâne a fi  una rar utilizată [46].

Potrivit unor date ulterioare din mass-media, pe data de 24 decembrie 2012 
a fost înregistrat primul caz de condamnare a unui inculpat care a violat o fetiţă 
în vârsta de 8 ani, cu a cărei mamă trăia în concubinaj. Sentința curții prevedea 
ca aplicarea castrării chimice să aibă loc înainte cu 3 luni de expirarea perioa-
dei de detenţie de 19 ani [47]. În total, cinci persoane au fost condamnate la 
castrare chimică în Republica Moldova, în perioada funcționării acestei preve-
deri legale, care a fost declarată ca neconstituțională tocmai din motivul că s-a 
dovedit a fi , în fi nal, o pedeapsă instituționalizată și nu o măsură de siguranță, 
așa după cum s-a dorit inițial [48], după modelul similar al normelor legale 
asemănătoare, din unele țări ale UE. 

Din punct de vedere bioetic, problema adoptării prevederii legale a cas-
trării chimice de către Parlamentul Republicii Moldova nu poate fi  tratată în 
mod univoc. Cel mai grav aspect al adoptării normei date se conţine tocmai 
în mentalitatea și atitudinea socială din Republica Moldova, inclusiv a depu-
taţilor care au propus această prevedere legală, cât şi în sensul pe care l-a avut 
proiectul dat în viziunea alegătorilor care şi-au arătat adeziunea lor faţă de 
iniţiativa legislativă dată, şi anume este vorba de egalarea castrării chimice cu 
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un nou mod de pedeapsă suplimentară, pe lângă condamnarea cu privaţiunea 
de libertate, aplicată celor ce abuzează sexual de minori. Or, în statele europe-
ne unde castrarea chimică se aplică de mai mult timp, precum și în Australia 
și 9 state din SUA, această măsură este tratată exclusiv ca şi o modalitate mai 
umană şi efi cientă de protecţie a societăţii contra recidivării infractorilor ce au 
comis crime de o gravitate şi cruzime deosebită. Chiar şi faptul invocării „cru-
zimii deosebite” de către Preşedintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, 
drept cauză a nepromulgării într-o primă instanţă a prevederii legale a castrării 
chimice, denotă insufi cientă pătrundere a sensului cu adevărat umanist şi so-
cialmente protector al unei astfel de proceduri biomedicale precum castrarea 
chimică, aplicată violatorilor şi criminalilor deosebit de periculoşi cu antece-
dente penale de crime cu caracter sexual. Mai mult decât atât, aplicându-se 
practica bioetică mondială, trebuie să se ţină cont de faptul că categoria de 
condamnaţi, vizată prin această normă, reprezintă, de regulă, un grup specifi c 
de persoane care, cel mai des, nu-şi pot stăpâni pornirile lor criminale cu tentă 
sexuală şi care, prin eventuala aplicare a acestui tratament de castrare chimi-
că, sunt poate chiar mai avantajaţi decât societatea, care scapă de o problemă 
semnifi cativă, precum cea a pericolului permanent de recidivare a criminalilor 
de acest gen, după eliberarea din detenţie. Și anume, potrivit unor specialişti, 
benefi ciile cele mai notabile pentru persoanele cu deviaţii importante de ordin 
comportamental cu tentă sexuală, care sunt supuse castrării chimice, vizează 
asemenea aspecte precum diminuarea libidoului, a dorinţei sexuale exagerate 
şi necontrolate, ceea ce poate determina o stare de satisfacţie de viaţă şi calm 
comportamental, reorientarea interesului persoanei către aspectele construc-
tive şi pozitive ale vieţii sale sociale şi personale, armonizarea relaţiilor în 
familie prin etalarea unui comportament sociabil şi deschis etc.

Desigur că procedura biomedicală a castrării chimice, instituționalizată la 
un moment dat și în Republica Moldova, își propune din start mai multe obiec-
tive de atins. Şi anume, protejarea societăţii umane în genere, şi a grupului 
sau a comunităţii restrânse din care face parte un anume infractor condamnat 
pentru abuzarea sexuală a minorilor, se profi lează a fi  unul dintre scopurile de 
o importanţă deosebită, urmărit printr-o astfel de normă juridică, pe lângă tra-
tamentul oferit infractorului ce a comis crime grave cu substrat sexual contra 
minorilor, persoane care sunt văzute de către specialiştii psihiatri şi sexologi, 
în principal, ca fi ind grav bolnave de maladii periculoase pentru societate, cas-
trarea chimică a fost şi continuă să fi e acceptată de către un grup tot mai larg 
de state civilizate, indiferent de costurile exagerate pentru bugetul de stat pe 
care le comportă o astfel de procedură terapeutică.

În Republica Moldova, în procesul adoptării normei juridice în cauză, s-a 
remarcat, cu părere de rău, o neconcordanţă evidentă dintre, pe de o parte, 
specifi cul formal şi superfi cial de racordare a legislaţiei interne la standardele 
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europene, fără o analiză serioasă a adevăratelor necesităţi sociale interne și a 
gradului de pregătire a populaţiei de a accepta normele şi modelele preluate, 
iar, pe de altă parte, principiile bioetice, care reprezintă un standard cu caracter 
universal, ce funcționează efi cient în majoritatea dintre ţările cu tradiții im-
portante de expertizare (bio)etică a proiectelor de legi, propuse legislativului 
spre a fi  adoptate. Eșecul legislativ al adoptării într-o formă reductivă și discri-
minatorie a măsurii de castrare chimică în țara noastră, în anul 2012, tinde să 
submineze substanţial şi să pericliteze eventualul succes al procesului de bio-
etizare profundă a sferei sociopolitice autohtone, promovat odată cu procesul 
multiaspectual al aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

Statul vecin, România, după o experiență de 7 ani ca stat membru al UE, 
abia la această etapă constată necesitatea și pregătirea societății pentru accep-
tarea unei astfel de măsuri precum castrarea chimică, aplicată violatorilor și 
pedofi lilor [49]. Fără îndoială că legalizarea castrării chimice a pedofi lilor, ca o 
modalitate suplimentară de asigurare a societăţii contra exceselor şi pericolelor 
de acest gen, poate reveni pe ordinea zilei a Parlamentului, odată cu apropierea 
Republicii Moldova de spiritul legislației europene, în procesul său de integrare 
europeană, cu condiția să aplice întregul spectru al protecției securității uma-
ne și personale, specifi c legislației UE, precum principiul acordului informat 
al infractorului de a benefi cia de pe urma unei astfel de terapii, de exemplu. 

În cadrul mai multor conferinţe şi foruri ştiinţifi ce internaţionale, de către 
reprezentanţii comunităţii academice şi societăţii civile autohtone au fost ex-
primate un şir de idei referitoare la o organizare optimală a sistemului de co-
mitete de bioetică în Republica Moldova în perspectiva apărării mai efi ciente 
a drepturilor omului şi asigurării securităţii umane. În baza acestora, precum 
şi reieşind din experienţa mondială în domeniul organizării sistemelor de ex-
pertizare bioetică, se remarcă ca fi ind optimală structurarea sistemului naţional 
de evaluare etică a cercetărilor în baza unui comitet naţional de bioetică sub 
patronajul executivului, cu funcţii asemănătoare unei agenţii guvernamentale 
specializate în certifi carea, evaluarea şi aprobarea nu doar a proiectelor bio-
medicale de cercetare ci şi a celor din domenii sociale de studiu ca sociologia, 
psihologia, ştiinţele politice etc., cele care implică subiecţi umani, utilizând 
date cu caracter personal, studii în care se pot prejudicia grav interesele acestor 
subiecţi în caz de răspândire neautorizată a acestor informaţii.

În perspectiva edifi cării în Republica Moldova a unui astfel de sistem de 
evaluării etice a cercetărilor implicând subiecţi umani, care poate fi  foarte efi -
cient în protecţia drepturilor persoanei în contextul funcţionării corecte a tutu-
ror componentelor unui stat de drept ca o condiţie obligatorie a efi cienţei unui 
astfel de sistem, se remarcă un impediment semnifi cativ, reieşind din practica 
bioetică mondială, prin conferirea comitetului naţional de bioetică a unui statut 
de organizaţie non-profi t şi non-guvernamentală care, în condiţiile relaţiilor 
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sociale patriarhale din Europa de Est, în general, şi în special din Republica 
Moldova, vor determina inevitabil o diminuare a autorităţii sociopolitice şi a 
impactului benefi c a unei astfel de instituţii, în perspectiva asigurării securităţii 
umane în societate şi, deci, va genera o scădere a importanţei ei sociale şi a 
efi cienţei practice. 

În acest sens, Comitetul Naţional de Bioetică se prefi gurează a fi  autorita-
tea centrală în domeniul expertizării cercetărilor psihosociale şi biomedicale, 
dar şi, în cazul extinderii funcţiilor sale, un for foarte efi cient în promovarea 
unui nivel înalt al securităţii umane în societatea din Republica Moldova. Ţi-
nând cont de faptul că Republica Moldova dispune de o repartizare compactă 
a populaţiei şi un teritoriu nu prea mare, nu va apărea, în viitorul previzibil, o 
necesitate acută de a organiza comitete regionale sau locale de bioetică pen-
tru expertizarea cercetărilor implicând subiecţi umani, cu excepţia celui din 
cadrul USMF „N. Testemiţanu”, care deja şi-a rezervat anumite prerogative 
în sistemul universitar medical din ţară, funcţii care sunt mai mult didactice, 
vizând activitatea nu doar a profesorilor, dar şi a studenţilor, în vederea impli-
cării acestora în procesul de evaluare etică a cercetărilor planice şi curriculare, 
efectuate în  cadrul laboratoarelor universităţii. 

Legătura dintre dezvoltarea capacităţilor specifi ce eticii cercetării, eticii 
medicale şi bioeticii, incluzând potenţialul profesional, cadrul legislativ, im-
plicarea societăţii civile în elucidarea celor mai răsunătoare cazuri de violare a 
securităţii umane şi a drepturilor omului, pare a fi  una organic interdependentă. 
În cel mai general sens, capacităţile bioetice de a fortifi ca sistemul naţional 
de asigurare a securităţii umane includ metodologii, structuri, instituţii, expe-
rienţe şi cunoştinţe dintre cele specifi ce eticii cercetării şi eticii biomedicale. 
De fapt, conexiunea dintre dezvoltarea capacităţilor bioetice, pe de o parte, şi 
a capacităţilor etice din domeniul cercetării biomedicale, pe de altă parte, re-
prezintă un factor-cheie pentru edifi carea unor relaţii sustenabile şi corecte în 
cadrul sistemului naţional de evaluare etică, şi deci în cadrul sistemului de asi-
gurare a securităţii umane, bazate, în ultimă instanţă, pe o schimbare profundă 
în mentalitatea şi conştiinţa bioetică a societăţii [50, p. 60]. 

Una dintre carenţele cadrului normativ autohton se referă şi la imprecizia 
termenilor utilizaţi, în comparaţie cu modelele mondiale, ceea ce reprezintă 
un alt aspect care trebuie remediat în legislaţia Republicii Moldova cu privire la 
reglementarea expertizării bioetice, referindu-se la confundarea care se face din-
tre termenul de „studiu clinic” (în legislaţia autohtonă) şi „cercetarea biomedi-
cală” (în legislaţia internaţională). În termeni normativi, caracteristici legislaţiei 
Republicii Moldova, sensul general al categoriei „cercetare biomedicală”, fi ind 
unul consacrat în actele normative internaţionale de specialitate, este substitu-
it de noţiunea „studiu (testare) clinic(ă)”, ce reprezintă în termen prea îngust 
şi irelevant pentru multitudinea de forme de cercetării biomedicale existente la 
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etapa actuală a dezvoltării ştiinţei, nemaivorbind de studiile psihosociale, cu 
implicarea subiecţilor umane, ale căror securitate şi integritate personală la fel 
poate fi  afectată în asemenea studii, în caz de nerespectare a normelor etice. 

Noţiunea folosită în legislaţia Republicii Moldova este una foarte îngustă şi 
nu refl ectă întreaga gamă a problemelor bioetice în domeniul investigaţiei ştiinţi-
fi ce care necesită a fi  expertizată etic, în contextul extinderii tot mai mari a ariei 
de evaluare şi aprobare bioetică de la experimentele asupra medicamentelor, la 
început, ca un subtip de studii clinice, la cercetarea biomedicală implicând su-
biecţi umani, la investigaţiile sociale non-biomedicale în cel mai larg sens al cu-
vântului, unde autoritatea etică poate fi  un instrument efi cient în apărarea intere-
selor, demnităţii, autonomiei, confi denţialităţii datelor personale ale subiecţilor 
de cercetare. Totodată, este important de remarcat că prerogativele autorităţilor 
bioetice, ale comitetelor de bioetică instituite în majoritatea statelor moderne 
ale lumii, se extind continuu şi depăşesc deja cadrul cercetărilor şi a studiilor 
teoretice, implicându-se tot mai activ în procesul decizional prin procedurile 
specifi ce, aducând un aport substanţial la adoptarea unor decizii echilibrate şi so-
cialmente acceptate şi susţinute, reducând din tensiunea socială şi contribuind la 
succesul implementării acestor decizii social-politice adoptate de comun acord.

Aceeaşi sintagmă terminologică de „studiu clinic” a fost utilizată o perioadă 
îndelungată şi în denumirea autorităţii naţionale din subordinea Ministerului 
Sănătăţii cu funcţie de aprobare etică a cercetărilor biomedicale: „Comitetul 
Naţional de Etică pentru studiul clinic al medicamentelor şi metodelor noi de 
tratament”. În condiţiile actuale, potrivit unui ordin al ministrului Sănătăţii din 
anul 2012, CNESCMMNT a fost reformat în „Comitet Naţional de Etică” ce 
supraveghează şi aprobă cercetările clinice în instituţiile medicale şi studiile 
clinice cu medicamente indigene sau importate, de comun acord cu Agenţia 
Naţională a Medicamentului de pe lângă Ministerul Sănătăţii. La fel, potrivit 
statutului său, CNE exercită controlul şi autorizează calitatea testărilor clini-
ce, asigură respectarea drepturilor, siguranţei şi stării de sănătate a subiecţilor 
umani incluşi şi studiile clinice.

În Legea nr. 263 din 27.10.2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile 
pacientului, fi ind actul juridic de bază în reglementarea activităţii de cerce-
tare biomedicală, se defi neşte termenul de studiu clinic şi de evaluare etică a 
cercetării. Astfel că, reieşind din defi niţia prezentă, termenul de studiu clinic 
este extins la orice tip de cercetare biomedicală. În articolul 14, punctul 5, al 
aceste legi este stipulat că „Pentru efectuarea cercetării biomedicale (a stu-
diului clinic), este obligatoriu acordul unei autorităţi de etică pentru cercetări 
biomedicale, care se instituie ca organizaţie autonomă nonprofi t şi activează 
în baza unui regulament aprobat de Guvern.”. Însă, cu părere de rău, până azi, 
legislaţia referitoare la o astfel de autoritate etică în domeniul cercetării biome-
dicale încă nu a fost aprobată. 
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În acest fel, legislaţia din Republica Moldova reglementează evaluarea eti-
că doar în cazurile studiilor clinice cu implicarea subiecţilor umani, studiile 
farmacologice şi cercetările biomedicale invazive ce comportă un risc sporit 
pentru sănătatea fi zică şi mentală. De fapt, legea sus-menţionată operează cu o 
defi niţie îngustă a cercetării biomedicale comparativ cu cea utilizată în Proto-
colul adiţional al Convenţiei de la Oviedo cu privire la cercetările biomedica-
le (încă neratifi cată de Republica Moldova). Potrivit acestei legi, „cercetarea 
biomedicală (studiu clinic) - cercetare ştiinţifi că care are drept scop studie-
rea parametrilor fi ziologici, psihologici şi a altor stări ale organismului uman 
sub infl uenţa diferiţilor factori, precum şi testarea clinică a noilor metode de 
diagnostic, curativ-profi lactice, de reabilitare, a medicamentelor sau a altor 
remedii, realizată pe un subiect uman.” [51].

Cercetările implicând date personale cu privire la starea de sănătate sau 
material biologic arhivat sunt acoperite doar tangenţial de defi niţia „cercetării 
biomedicale” aşa cum este stipulată în Legea cu privire la drepturile şi respon-
sabilităţile pacientului, şi deseori, din lipsă de claritate juridică, sunt evaluate 
etic şi de către comitete de bioetică ale unor instituţii medicale şi de cercetare 
în cadrul unor studii de laborator sau implicând date statistice cu caracter me-
dical de tip „multicenter”.

Cercetările non-biomedicale nu constituie azi, potrivit legislaţiei Republi-
cii Moldova, subiectul unei evaluări şi expertizări etice obligatorii, impuse 
de autorităţile de stat, cea ce comportă riscuri multiple în perspectiva violă-
rii securităţii umane, în pofi da caracterului îndoielnic, în sens moral, al aces-
tor studii, comparativ cu cele biomedicale. Astfel, se remarcă o asimetrie şi 
neconcordanță remarcabilă referitoare la expertizarea etică dintre studiile cli-
nice şi alte cercetări implicând subiecţi umani. Plecând de la cadrul consa-
crat şi explicaţia principiului stringenţei echivalente în expertizarea etică care 
„justifi că varierea gradului stringenţei procedurale în evaluarea etică. Cea 
mai riscantă şi mai solicitantă cercetare pe subiecţi umani trebuie să fi e regle-
mentată prin cele mai stricte norme ale evaluării etice.” [52, p. 435], asime-
triile din cadrul evaluării etice a studiilor farmacologice faţă de alte tipuri de 
cercetări clinice se remarcă a fi  în legislaţia Republicii Moldova mult prea mari 
datorită, în special, caracterului obligatoriu al Directivei referitoare la Testările 
Clinice [53], care trebuia să fi e implementată în baza Acordului de colaborare 
cu UE, chiar dacă Republica Moldova nu era membru asociat al UE. Atenţia 
deosebită în legislaţia autohtonă este direcţionată către testările clinice ale me-
dicamentelor cu atât mai mult cu cât de la bun început CNESCMMNT, iar mai 
apoi CNE, a fost o comisie etică de evaluare anume a studiilor farmacologice, 
fondată odată cu Agenţia Naţională a Medicamentului. 

Un alt tip de stringenţă non-echivalentă a evaluării etice în Republica 
Moldova se referă la discrepanţa vădită dintre cercetările clinice şi cele non-
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biomedicale ce implică un risc sporit pentru sănătatea psihologică sau cele 
ce comportă un risc mare pentru intimitate prin divulgarea datelor cu caracter 
personal. Nu este obligatorie, deci potrivit legislaţiei în vigoare, evaluarea etică 
formalizată, efectuată de un for specializat precum Comitetul Naţional de Etică, 
în cazul desfăşurării studiilor sociologice, antropologice sau psihologice cu utili-
zarea informaţiilor private, divulgarea cărora ar prejudicia securitatea personală 
a subiecţilor implicaţi în studiu. Însă, ca o încercare de a compensa aceste tipuri 
de stringenţe non-echivalente în evaluarea etică, în Republica Moldova unele 
comitete instituţionale de bioetică de pe lângă instituţiile medicale curative exa-
minează în şedinţele lor şi diverse proiecte de cercetare, nefi ind private de acest 
drept, atât prin propriul statut, dar mai ales în condiţiile lipsei unei reglementări 
clare în legislaţia în vigoare. În această ordine de idei, unele dintre aceste comi-
tete de bioetică analizează proiectele de cercetare şi pot chiar atenţiona echipe-
le de cercetători ce activează în cadrul bazei clinice a instituţiei respective, să 
stopeze studiile ce pot viola fl agrant principiile etice în cercetare sau drepturi-
le subiecţilor implicaţi, acţionând mai cu seamă în baza autorităţii ştiinţifi ce a 
membrilor acestor comitete, şi mai puţin ghidate de normative funcţionale clare. 

Cu toate că, în anul 2012, a fost adoptată o normă importantă, deşi criticată 
de opinia publică şi supusă unor interese de grup şi cartel, referitor la reorga-
nizarea funcţiilor şi rolului Comitetului Naţional de Etică de pe lângă Minis-
terul Sănătăţii, prin ordinul Ministerului Sănătăţii RM nr. 657 din 27.06.2012 
„cu privire la Comitetul Naţional de Etică” [54], azi în Republica Moldova 
nu există o concepţie generală dominantă cu privire la organizarea sistemului 
naţional de evaluare etică a cercetării, atât în ceea ce priveşte normele legale, 
cât şi printre teoreticieni, practicieni, cercetători sau medici. Sistemul actual al 
expertizării etice din Republica Moldova reprezintă un domeniu ce se dezvoltă 
haotic şi fără de un scop clar din partea guvernanţilor, fi ind infl uenţat în per-
manenţă de un şir de factori, precum, obligaţiile externe asumate de către statul 
nostru, interese de cartel şi ale unor grupuri restrânse ca număr, dar cu acces 
la procesul decizional, în perspectiva exploatării acestui domeniu în folos per-
sonal şi meschin etc. Astfel că pentru Republica Moldova cea mai stringentă 
problemă, la etapa actuală a dezvoltării domeniului dat în contextul asigurării 
securităţii umane, nu e discrepanţa dintre realitate şi modelul de evaluare etică 
promovat prin intermediul cadrului normativ, ca în cazul majorităţii ţărilor din 
estul Europei, ci problema necesităţii determinării şi punerii în aplicare a unui 
model optim de evaluare şi expertizare etică a cercetărilor, în pofi da elemente-
lor criminale şi a corupţiei care domină la ora actuală acest domeniu [55, p. 4].

Cu părere de rău, actualmente, opiniei publice autohtone nu-i rămâne nimic 
altceva decât să constate că sistemul expertizărilor bioetice, existent în Repu-
blica Moldova, este în continuare supus celor mai grave maladii sociale care 
afectează întreaga viaţa sociopolitică din ţară, precum corupţia, nepotismul, 
cartelizarea etc. [56].
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Astfel că, după reforma Comitetului Naţional de Etică de pe lângă Minis-
terul Sănătăţii al Republicii Moldova, noul statut al căruia a fost aprobat prin 
Ordinul Ministrului Sănătăţii nr 657 din 27.06.2012 [57], această instituţie, ce 
ar trebui să aibă o funcţie de o importanţă deosebită în procesul de apărare a 
intereselor şi drepturilor subiecţilor umani implicaţi în cercetările biomedica-
le, rămâne a fi  o organizaţie controversată şi criticată de către societatea civilă 
din Republica Moldova tocmai pentru suspectarea de a fi  supusă acestor fl ageli 
sociali, menţionaţi mai sus [58]. Mai mult decât atât, Comitetul Naţional de 
Etică de pe lângă Ministerul Sănătăţii al Republicii Moldova, în anul electoral 
2014, întreprinde un şir de eforturi pentru a legaliza, într-o oarecare măsură, 
activitatea sa tradiţională şi condamnabilă atât de convenţiile internaţionale 
din domeniu, cât şi de opinia publică, de a percepe sume importante de bani 
pentru serviciile sale de expertizare, care în majoritatea statelor lumii sunt pre-
state dezinteresat, în virtutea unor iniţiative ale voluntarilor din cadrul socie-
tăţii civile, aşa după cum prevede Convenţia Europeană de la Oviedo privind 
Drepturile Omului şi Biomedicina, ratifi cată şi de Republica Moldova în 2002, 
împreună cu toate Protocoalele sale adiţionale cu excepţia unuia singur, din 
motive obscure, şi anume a celui privind cercetarea biomedicală, implicând 
subiecţi umani (adoptat la Strasbourg în 25 ianuarie 2005), document internaţi-
onal destinat să reglementeze direct activitatea corectă a unei astfel de instituţii 
bioetice naţionale, precum Comitetul Naţional de Etică [59].

Bioetizarea relaţiilor sociale prin implementarea principiilor bioetice a 
acordului informat, a echităţii, non-dăunării, binefacerii, autonomiei etc., în 
cel mai larg sens al cuvântului, şi mai cu seamă în relaţia medicală şi de cer-
cetare biomedicală, trebuie să devină o modalitate efi cientă şi sustenabilă de a 
reduce aria de răspândire şi implicare în societatea autohtonă tradiţionalistă a 
modelului paternalist, nu doar în sistemul de ocrotire a sănătăţii din Republica 
Moldova, dar şi în alte sfere ale vieţii sociale şi politice, economice şi persona-
le, cu scopul reducerii pericolelor şi ameninţărilor la adresa securităţii umane.

Un important factor în vederea succesului bioetizării sferelor vieții sociale 
devine mentalitatea socială, care trebuie să fi e adaptată și pregătită corespun-
zător, pe lângă aspectele juridice și organizațional-instituționale. Spre exem-
plu, societatea românească, indiferent de faptul aderării la UE, nu a fost în 
stare să adopte instantaneu întregul set de valori și norme bioetice care veneau 
să fortifi ce sectorul securității umane. Chiar şi după aderarea României la UE 
în 2007, această ţară vecină rămânea una dintre puţinele țări din spațiul euro-
pean unde controlul bioetic nu era încă organizat la un nivel corespunzător și 
în acest sens există dovezi sufi ciente [60]. Principala cauză a nivelului scăzut 
al modernizării sistemului de expertizare și controlul bioetic din România a 
constituit neadaptarea sufi cientă la schimbările de acest gen a mentalității so-
ciale, dar și a practicilor administrative existente.
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În Republica Moldova, în contextul elaborării şi implementării unei stra-
tegii naţionale în domeniul bioeticii care să armonizeze o gamă întreagă de 
dileme din diverse sfere sociale, se impune o corelare dinamică dintre diverse 
politici educaționale în domeniul drepturilor omului, politici de combatere a 
corupției, și adoptarea unei Legi a Bioeticii care să reglementeze expres func-
ţiile şi relaţiile din cadrul sistemului bioetic naţional, dintre diversele com-
ponente instituţionale abilitate cu avizarea, expertizarea şi aprobarea etică a 
cercetărilor, dar şi în alte domenii ale vieții sociale care necesită o armonizare 
cu normele și valorile bioetice, spre o mai bună și efi cientă funcționare. 

În acest fel, devine probabil că şi Republica Moldova va deveni un spaţiu 
în care drepturile persoanei implicate în diverse relaţii bioetice sau în cercetări 
sociale sau biomedicale vor fi  pe deplin respectate, în pofi da instabilităţilor 
sociale, politice sau economice. 

Elaborarea şi implementarea în Republica Moldova a strategiei naţionale 
în domeniul bioeticii se detaşează ca fi ind una dintre cele mai potrivite căi de 
îmbunătăţire a situaţiei referitor la depaternalizarea generală a relaţiilor so-
ciale din ţara noastră, începând de la relaţiile dintre medic şi pacient, până la 
relaţiile economice sau sociopolitice dintre alegători şi aleşi, cu scopul fi nal 
de promovare a unui sistem viabil de securizare umană în Republica Moldova. 

Reieşind din practica mondială, valul expansiunii globale a bioeticii ca un 
instrument practic efi cient de îmbunătăţire a securităţii umane şi de morali-
zare a vieţii, comportamentului şi practicilor sociale şi politice este departe 
de a se fi naliza, extinzându-se tot mai mult peste numeroase state şi regiuni, 
adaptându-se la specifi cul local tradiţional cultural şi religios, după caz. În 
acest context, aderarea în momentul de faţă a Republicii Moldova la mişcarea 
mondială de bioetizare a politicilor şi practicilor decizionale se prezintă una 
foarte oportună pentru a valorifi ca cât mai efi cient posibilitatea de a se poziţi-
ona în avangarda acestei mişcări mondiale de bioetizare a politicului, printre 
societăţile generatoare de transformări bioetice atât în plan intern, cât şi în 
plan mondial, fi ind sinergetic conectate între ele într-un cadru special al reţelei 
comunităţii internaţionale, cu scopul de a atinge performanţe cât mai impor-
tante şi sustenabile în sfera dezvoltării durabile şi depăşirii în comun a crizei 
mondiale multidimensionale.  

În condiţiile date, reieşind din obiectivele trasate, precum şi în scopul efi -
cientizării practicilor decizionale sociale şi politice naţionale, dar şi cele ce vi-
zează procesele internaţionale în care este implicat statul, sferele vieţii sociale 
care trebuie să fi e acoperite de către strategia naţională bioetică a Republicii 
Moldova, ierarhizate gradual, se referă la:

- Domeniul reglementării şi expertizei bioetice a cercetărilor umane în 
cel mai larg sens, începând de la cercetările clinice, biomedicale în mod 
deosebit, precum şi cercetările implicând subiecţi umani, utilizând date şi 
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informaţii cu caracter confi denţial şi privat, cercetările sociale, psihologice, 
economice, politologice etc., în perspectiva creării un climat favorabil forti-
fi cării securităţii umane.

- Sfera politicilor medicale şi de organizare a sistemului de ocrotire a să-
nătăţii şi a sistemului de asistenţă socială în vederea creării unui mecanism 
efi cient de apărare a drepturilor fundamentale ale omului.

- Procedurile de expertizare (bio)etică a politicilor de stat, actelor legisla-
tive, normelor juridice şi a diverselor directive sau ordonanţe departamentale, 
ministeriale intra-ramurale propuse spre adoptare factorilor de decizie abili-
taţi, cu scopul promovării valorilor specifi ce securităţii umane. 

- Coordonarea deciziilor sociale, economice şi politice operative, inclusiv 
din domeniul relaţiilor internaţionale, cu normele şi principiile bioetice univer-
sale, pentru a subordona interesele politice imperativului promovării interese-
lor general-umane şi de securitate personală.

Realizarea şi implementarea strategiei naţionale de bioetică se presupune 
a fi  sarcina şi funcţia principală a comitetului naţional de bioetică, abilitat cu 
funcţii de control, de evaluare, de emitere a aprobărilor necesare, de moni-
torizare a domeniilor menţionate mai sus, precum şi cu dreptul de iniţiativă 
legislativă în domeniul reglementării şi promovării standardelor bioetice, după 
modelul Comitetului Naţional de Bioetică din SUA.

Pentru o efi cienţă şi legitimitate mai mare a comitetului naţional de bio-
etică, precum şi pentru o reprezentare adecvată a acestei instituţii cu dublu 
mandat: ca şi autoritate de stat şi ca iniţiativă a societăţii civile, care trebuie să 
devină o instituţie de referinţă în domeniul bioetic, afi liată Guvernului Repu-
blicii Moldova, pentru a aproba, monitoriza şi reglementa aspectele bioetice 
şi morale nu doar din domeniul biomedicinii, dar şi din domeniul cercetării 
umane, a adoptării politicilor de interese generale pentru societate, a actelor 
juridice de rezonanţă, e nevoie de adoptat un act normativ special, similar cu 
cele din unele state ale uniunii europene, caracterizate printr-o strategie bioe-
tică foarte bine chibzuită, echilibrată, activă şi progresistă.

Totodată, e nevoie de menţionat, în acest context, că noul sistem propus 
de reglementare în domeniul bioeticii în Republica Moldova vine să schimbe 
din temelii acele încercări haotice, instituţii formale şi total inefi ciente care au 
dus la degradarea dramatică a stării lucrurilor în domeniul bioetic, a expertizei 
etice a cercetărilor, a evaluării riscului bioetic etc. în Republica Moldova [55, p. 4].
Comitetul naţional de etică, instituit printr-o decizie internă a ministrului Să-
nătăţii, din start nu poate fi  o instituţie efi cientă în condiţiile unui afl ux de 
inovaţii, cerinţe şi criterii noi atât de importante în domeniul bioetic, căci prin 
defi niţie, acest comitet reprezintă un domeniu îngust al medicinei, excluzând 
astfel de aspecte importante precum priorităţile legate de performanţa ştiin-
ţifi că (problemă afl ată sub controlul altor instituţii de stat precum Academia 
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de Știinţe, Ministerul Învăţământului, Consiliul Naţional de Acreditare şi 
Atestare, SIS etc.), precum vegherea la respectarea drepturilor şi libertăţi-
lor omului (problematică specifi că de interes pentru un şir de instituţii şi 
organizaţii atât guvernamentale, cât şi apolitice), sau precum necesitatea şi 
tendinţa mondială de expertizare (bio)etică a actelor juridice şi politicilor 
implementate. Toate aceste aspecte, rămase neacoperite de funcţiile şi prero-
gativele actualului comitet naţional de etică de pe lângă Ministerul Sănătăţii, 
pot şi trebuie să devină de interes prioritar pentru noua Comisie naţională de 
bioetică de pe lângă Guvernul ţării, concentrându-se intens şi asupra formării 
şi adaptării operative a politicilor statului în domeniul bioeticii, devenind 
autoritatea centrală de stat în acest domeniu.

Adoptarea Strategiei Naţionale Bioetice va reduce intoleranţa în Republica 
Moldova şi gradul de asigurare a securității umane, prin care se va reuşi o in-
tegrare mai efi cientă în UE, prin îndeplinirea criteriilor politice de eligibilitate, 
defi nite de Consiliul European de la Copenhaga din 1993 şi completate de 
Consiliul European de la Madrid din 1995, referitoare la asigurarea securităţii 
umane şi a drepturilor omului, necesare pentru aderarea la UE. 

În acest sens, formarea unei reţele importante și lucrative de comitete de 
bioetică care să vizeze nu doar deciziile din domeniul eticii cercetării, dar și 
deciziile sociopolitice cu un semnifi cativ impact social imediat, corespunde 
criteriului propus la Consiliul European de la Madrid din 1995, referitor la ne-
cesitatea fondării unor instituţii administrative şi judiciare cu funcţii clare de a 
veghea la implementarea şi aprofundarea acquis-ului comunitar. 

Problematica asigurării securității umane în Republica Moldova reprezintă 
un subiect extrem de complex, din perspectiva întregii game de probleme cu 
care se confruntă societatea, începând cu starea precară a economiei naționale 
care determină starea de sărăcie în societate, corupția clasei politice, terminând 
cu confl ictul transnistrean, care perpetuează subdezvoltarea și încălcarea fl a-
grantă a drepturilor omului în țara noastră.

În Republica Moldova, în cadrul luptei politice, se afi rmă cu o putere din 
ce în ce mai mare, numeroase aspecte bioetice, care sunt folosite de diverse 
grupări tradiţionale de interese sociale, politice, economice sau geostrategice, 
precum şi de varii forţe politice şi factori de decizii, în cadrul unui şir de sche-
me şi confi guraţii sociopolitice, pentru a efi cientiza şi a dinamiza procesele 
politice contemporane pe plan autohton în vederea fortifi cării securității uma-
ne. În conformitate şi în deplin acord cu tendinţele mondiale care infl uenţează 
sfera politică internaţională, precum şi pe cea dintr-un şir de state importante 
ale lumii, care sunt mai avansate pe calea edifi cării sistemului democratic și 
a aprofundării securității umane pe plan intern, în Republica Moldova de ase-
menea apar numeroase dovezi ale ofensivei în spaţiul politic a problematicii 
bioeticii, precum şi a abordărilor specifi ce acesteia, axate atât pe soluţionarea 
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celor mai importante şi mai globale ameninţări la adresa omenirii, inclusiv din 
domeniul securității umane, cât şi pe o reacție pe măsura pericolelor la scară 
locală la adresa moralităţii comunitare ce provin din direcţia dezvoltării extra-
ordinare a tehnologiilor biomedicale şi, în consecinţă, a schimbărilor radicale 
şi principiale la nivelul naturii biosociale ale individului uman. Emanciparea 
tot mai mare a spiritului civic şi a societăţii civile autohtone, larga utilizare şi 
diversifi care a spectrului de metode specifi ce ingineriei societale şi tehnologiilor 
electorale folosite în lupta politică, în exercitarea puterii politice, precum şi în 
guvernarea societăţii, contribuie tot mai decisiv şi ireversibil la extinderea şi des-
chiderea domeniului moralităţii sociale către noi orizonturi ideatice şi includerea 
în complexul contextual al dezbaterilor politice, printre cele mai consacrate şi 
tradiţionale teme, subiectele cu specifi c bioetic, cu statut de tabu în societăţile 
tradiţionale şi provinciale, precum cea a Republicii Moldova de până nu demult. 

Cu toate similitudinile şi analogiile consemnate, specifi ce manifestării 
crescânde ca importanţă şi amploare a fenomenelor bioetice în alte sisteme 
politice, în perspectiva ridicării nivelului securității umane, inclusiv în plan 
internaţional, procesul de extindere a problematicii bioetice în spaţiul socio-
politic din Republica Moldova poartă un caracter diferit, nu atât ca esenţă, cât, 
mai ales, ca formă, fi ind infl uenţat în mare parte nu atât de necesităţi şi im-
perative stringente interne ale societăţii, cât de diverse procese geostrategice 
integraţioniste, în care Republica Moldova este angajată ca stat şi partener in-
ternaţional în diverse organizaţii şi iniţiative regionale şi mondiale. Astfel că, 
unul dintre cele mai relevante subiecte de natură bioetică, care se impune con-
stant pe parcursul ultimelor decenii în arealul politic autohton și infl uențează 
substanțial securitatea umană din socium, constituie problematica discrimină-
rii și segregării sociale în Republica Moldova, care capătă valori drastice și 
dure în comunitatea autohtonă, vizând minorități etnice izolate, grupuri sociale 
minoritare dar, mai ales, minorităţi sexuale care se organizează din ce în ce mai 
activ, ca un grup social de interese tot mai efi cient și vizibil pe plan sociopo-
litic și mediatic. În contrapondere, în contextul contrareacţiilor sociopolitice 
pe care le trezeşte acest fenomen al vizibilității tot mai mari a grupurilor bine 
organizate a minorităților cu orientare sexuală netradițională, se activizează în 
societate diverse structuri și organizații neguvernamentale ale adepților prin-
cipiilor tradiționale față de familie, față de relațiile dintre genuri, reprezentând 
foarte des clerul și poziția ofi cială a Bisericii Ortodoxe în Republica Moldova, 
generând astfel în societate nesiguranță, nemulțumiri și tulburări majore.

O altă problematică cu specifi c bioetic ce a captat, la un moment dat, aten-
ţia atât a analiştilor, a politicienilor, cât şi a opiniei publice și care a lăsat un 
impact vizibil asupra confi gurației celor mai generale principii ale securității 
umane în societatea autohtonă, reprezintă promovarea și adoptarea în Republi-
ca Moldova a prevederii legale de introducere a măsurii de castrare chimică, 
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aplicată violatorilor și pedofi lilor, care a intrat în vigoare pe teritoriul ţării din 
01 iulie 2012 și a funcționat până în 04 iulie 2013, când a fost abolită de că-
tre Curtea Constituțională, prin declararea acestei măsuri ca fi ind neconformă 
Constituției statului. 

În urma analizei diverselor aspecte, precum şi a consecinţelor sociale şi 
bio-morale ale adoptării măsurii de castrare chimică a pedofi lilor în Republi-
ca Moldova, inclusiv în context comparativ cu alte state unde un tratament 
similar este aplicat aceleiaşi categorii de condamnaţi, s-a constatat un decalaj 
şi o discrepanţă semnifi cativă atât față de norma constituțională, cât și față de 
normele morale și cele ce determină drepturile fundamentale ale omului. În așa 
fel, prin adoptarea prevederii referitor la castrarea chimică în forma în care a 
fost votată, aplicarea principiilor şi valorilor bioetice universale în cadrul juri-
dic autohton a fost serios periclitată. 

Spre deosebire de abolirea pedepsei cu moartea în Republica Moldova de 
exemplu, care a constituit o iniţiativă civico-juridică care avea la bază prin 
excelenţă o motivație umanistă, aplicarea obligatorie a măsurii de castrare 
chimică unor categorii de condamnaţi, așa după cum a fost acceptată de că-
tre parlamentarii moldoveni atât tehnico-juridic, cât și din punctul de vedere 
al percepţiei sociale, poartă mai mult un caracter de pedeapsă adiţională la 
sancțiunea de bază, cea cu privaţiunea de libertate, dar nu o alternativă mai 
efi cientă şi mai umană la această sancțiune de bază, la libera alegere a condam-
natului, prin utilizarea aplicării tehnologiilor biomedicale de ultimă generaţie 
de îmbunătățire a calității vieții subiectului supus procedurii de castrare chi-
mică, dar şi ca remediu efi cient de protecţie a populaţiei contra unor abuzuri 
caracterizate prin cruzime deosebită, după modelul altor state. 

Domeniul bioeticii, pe lângă un potenţial valoros şi numeroase abilităţi 
praxiologice şi aplicative, mai ales în perspectiva securizării umane a sociu-
mului, conţine, de asemenea, şi o componentă teoretică foarte preţioasă ca 
aport şi aplicaţie metodologică efi cientă în vederea identifi cării soluţiilor la 
cele mai diverse probleme sociale, inclusiv din spaţiul politicului, mai cu 
seamă în procesul de integrare europeană a statului nostru. Cu toate acestea, 
aplicarea metodologiei bioetice se prefi gurează a fi  de o importanţă cardinală 
pentru dezvoltarea ştiinţelor sociale în genere, cât şi în cazul unor investigaţii 
concrete şi identifi cării unor soluţii şi abordări noi, ca de exemplu în problema 
armonizării procesului de aderare a Moldovei la UE sau în ceea ce se referă la 
sursa permanentă de instabilitate politică în Republica Moldova de la decla-
rarea independenței statului: confl ictul înghețat din raioanele de estul țării şi 
pericolul pe care-l generează, atât pentru securitatea umană ca o componentă 
intrinsecă a securității naționale, cât şi pentru independenţa și suveranitatea 
Republicii Moldova.  

Analiza mai largă, prin aplicarea aparatului teoretico-metodologic al bio-
eticii la problema confl ictului transnistrean, precum și în studiul altor proble-
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me importante pentru sistemul sociopolitic al Republicii Moldova, cum ar fi  
problema corupției, nepotismului, cartelizării și oligarhizării puterii politice 
și administrației statului, poate ajuta la reconceptualizarea acestor probleme 
în perspectiva înțelegerii mai bune a esenței și cauzelor lor și a identifi cării 
unor soluții viabile. În acest sens, se remarcă necesitatea reorientării atât a pri-
orităţilor naţionale, cât și a scopurilor, metodelor de lucru și a funcțiilor unor 
instituții importante ce veghează la asigurarea securității umane în societatea 
autohtonă precum Serviciul de Informații și Securitate, Consiliul Suprem de 
Securitate, Centrul Național Anticorupție, Procuratura, Biroul pentru Reintegrare 
și alte ministere și agenții guvernamentale, în conformitate cu principiile, va-
lorile şi imperativele bioetice, cum ar fi : autonomia ca principiu de bază care 
vine să pună în valoare omul în contextul politicului; non-dăunarea ca fun-
dament al acţiunii politice; acordul informat al cetăţeanului şi al comunităţii 
(transparenţa) cu privire la deciziile politice; moralitatea, echitatea şi justiţia 
în relaţia dintre cetăţeni, grupuri sociale şi stat etc.

Reieşind din analizele întreprinse, precum şi din priorităţile şi necesităţile 
fi ecărui cetăţean în parte, a societăţii Republicii Moldova în ansamblul său, 
care se confruntă cu grave probleme de securitate personală și societală, inclu-
siv de natură bioetică, referitoare la insufi cienţa protecţiei economico-fi nanci-
are, psihosociale sau juridico-legale a persoanei, mai ales sub aspectul calității 
acestei protecții, contra diverselor abuzuri de ordin psihologico-emoţional, in-
stituţional sau sistemic, precum discrepanţa evidentă dintre normele şi standar-
dele internaţionale, de exemplu în domeniul protecţiei securității, drepturilor 
și intereselor subiecţilor umani ai cercetărilor şi experimentelor biomedicale, 
şi nivelul rudimentar al dezvoltării  legislației și mecanismelor organizaționale 
naţionale de asigurare a acestor drepturi ale omului în Republica Moldova, 
chiar în pofi da numeroaselor convenţii şi acte juridice internaţionale la care a 
aderat, le-a semnat şi ratifi cat ţara noastră, se impune elaborarea şi adoptarea 
unei strategii bioetice și de securitate umană în Republica Moldova, în vederea 
promovării unii concepţii bioetice generale de stat, precum şi a unei abordări 
morale optimale în societate, cu privire la cele mai diverse aspecte bioetice 
și de securitate umană în multitudinea de probleme cu care ne confruntăm, 
precum: politica demografi că a statului, combaterea corupției și cartelizării 
sociale, politica statului în domeniul sănătății populației, referitor la avorturi, 
eutanasiere, natalitate, transplantarea de organe, aplicarea noilor tehnologii de 
reproducere umană, inclusiv utilizând elaborările ingineriei genetice, politica 
de protecţie a securității umane prin instituiţii specializate cum ar fi  comitetele 
bioetice, în vederea apărării drepturilor şi libertăţilor omului etc. 

Este o certitudine procesul de promovare pe mapamond a procedeului şi 
mecanismului de natură neo-democratică al auditului şi expertizării etice, cu 
intruziune clară în procese decizionale din diverse domenii sociale. Aceste 
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mecanisme ale auditului etic se implică tot mai mult, inclusiv în remedierea 
disputelor şi confl ictelor social-politice, specifi ce sistemelor democratice con-
temporane, în asigurarea securității la nivelul individului uman, prin soluţio-
narea diverselor dezechilibre sistemice, precum cel ai reprezentării dispropor-
ţionate a persoanelor vulnerabile în faţa intereselor corporative ale instituţiilor 
statului sau companiilor private. Expertizarea bioetică devine deosebit de utilă 
în cazul implicării acestor cetăţeni vulnerabili și cu dezabilități în proiecte so-
ciale în care interesele acestora ar putea fi  neglijate în comparație cu interesele 
sociopolitice, ca de exemplu în cercetări biomedicale sau procese de optimiza-
re a serviciilor sociale și medicale. 

În contextul acestor tendințe mondiale de care țara noastră nu poate fi  izo-
lată, strategia bioetică și de securitate umană a Republicii Moldova se cere a fi  
implementată de o instituţie specializată, sub forma unui Comitet Naţional de 
Bioetică din subordinea Guvernului ţării, care să posede ca funcţii principale 
posibilitatea de a aproba şi aviza proiecte de legi și strategii de stat, dar și de a 
supraveghea domenii în care este prezentă direct sau tangențial problematica 
bioetică care vizează inevitabil domeniul securității umane, pe lângă dreptul şi 
obligaţia de iniţiativă legislativă în vederea dezvoltării şi ajustării mai dinami-
ce a legislaţiei naţionale, dar și a practicilor sociale din Republica Moldova în 
domeniul bioeticii și securității umane.  
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ÎNCHEIEREÎNCHEIERE

Fenomenul bioeticii și concepția securității umane sunt părți componente 
ale sistemului sociopolitic, totodată formând un sistem integru distinct, desti-
nat asigurării securității umane conform principiilor bioetice. Bioetica și secu-
ritatea umană prezintă premise certe pentru o interconexiune organică în ve-
derea elaborării unui aparat categorial-metodologic comun de cercetare, menit 
să contribuie la efi cientizarea şi optimizarea procesului global de depăşire a 
crizei mondiale polidimensionale prin securizarea persoanei umane și bioeti-
zarea proceselor securitare. 

În context regional est-european se atestă o evoluție conceptuală polito-
logică a domeniului securității umane, dar nu și al bioeticii, mai cu seamă 
discrepanța dată este perceptibilă în condițiile aderării unor state din regiune, 
cum ar fi , de exemplu, România, la NATO, UE și alte organizații internaționale 
în care concepția securității umane este promovată continuu pe parcursul ulti-
melor două decenii, pe când concepția bioetică este luată încă foarte puțin în 
calcul, în pofi da potențialului său metodologico-teoretic foarte ridicat. Totuși, 
în regiunea est-europeană se regăsesc și alte state cu politici externe agresive, 
cum ar fi  Federația Rusă, de exemplu, care manifestă puțin interes practic pen-
tru implementarea dezideratelor securității umane și cu atât mai mult ale celor 
bioetice în cadrul politicilor sale interne și externe.

Viața politică contemporană este dominată de un șir de priorităţi sistemice 
sub formă de amenințări, pericole și vulnerabilități de ordin securitar cu carac-
ter global, iar domeniul bioeticii și al securității globale demonstrează tendința 
de a alerta clasa politică, elitele și opinia publică referitor la aceste aspecte de 
securitate, propunând anumite soluții și strategii de depășire a crizei globale, 
ajustând astfel politicul la imperativele timpului. 

În urma cercetării principalelor elemente caracteristice ale domeniului bioe-
ticii extrapolat în spaţiul politic şi securitar, în lucrare au fost fundamentate, prin 
investigaţii complexe şi pluridisciplinare, reperele teoretico-metodologice de bază 
ale noţiunilor, categoriilor, conceptelor şi principiilor unei discipline noi de cerce-
tare – bioetica politică, axată pe studierea infl uenței fenomenului bioeticii asupra 
securității și politicului, astfel declanșându-se procesul de bioetizare a acestora, 
precum şi pe investigaţia sectorului de securitate și a vieții politice cu impact asu-
pra fenomenului bioeticii, determinând-o să se adapteze la prioritățile securitare.

În lucrare a fost explicat și analizat specifi cul fenomenului bioetizării proce-
selor securitare și politice în contextul necesității combaterii amenințărilor de se-
curitate umană și a provocărilor crizei globale. Potrivit rezultatelor investigaţiei 
procesului de bioetizare a proceselor politice și securitare, se evidenţiază impor-
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tanţa cercetării posibilităţilor şi modalităţilor de umanizare, moralizare şi siner-
getizare a multitudinii de fenomene şi procese politice asistemice şi destructive 
pentru un sistem sociopolitic contemporan în vederea efi cientizării acestuia, pre-
cum diversele forme ale terorismului entropic: bioterorismul, terorismul suicidal 
etc., în perspectiva auto-organizării în condiţii optimale a sistemului securitar 
şi sociopolitic pentru a face faţă provocărilor crizei globale multidimensionale.

S-au analizat componentele practico-aplicative şi metodologice ale con-
cepţiei bioetice în corelaţie cu politicile de securitate umană din Republica 
Moldova și s-a constatat că Strategia Securității Naționale din 2011 conține 
foarte puține prevederi de securitate umană, acestui document nefi indu-i speci-
fi c un tablou de ansamblu asupra pericolelor, amenințărilor și vulnerabilităților 
de securitate umană. În SSN sau în alte acte normative din Republica Moldova 
în domeniu, pericolele și amenințările securitare nu sunt sistematizate în mod 
corespunzător, nefi ind elaborată o metodologie de evaluare și ierarhizare a pe-
ricolelor de securitate umană în cadrul întregului spectru al amenințărilor secu-
ritare. La fel, s-a analizat procesul demarării racordării politicilor și legislației 
Republicii Moldova la cele ale UE, inclusiv în baza Acordului de Asociere, 
constatându-se un interes special pentru asigurarea securității umane și aplica-
rea valorilor bioetice în procesul de modernizare a țării, la nivelul declarațiilor, 
urmând să fi e confi rmat ulterior și prin acțiuni. 

În rezultatul cercetării abordărilor normativ-strategice ale problema-
ticii bioetice în contextul necesității amplifi cării procesului de securizare 
umană în Republica Moldova s-a evidențiat un șir de aspecte, istorice, juri-
dice și conceptuale legate de procedura expertizării bioetice și de realizare 
a controlului bioetic pentru asigurarea securității umane în diverse domenii 
precum cel al cercetărilor biomedicale, sfera sănătății publice din Republi-
ca Moldova, precum și referitor la organizarea și efi cientizarea sistemului 
național al comitetelor bioetice. S-a relevat că problematica discriminării în 
contextul asigurării securității umane și integrării europene a trezit un in-
teres deosebit al autorităților prin adoptarea unor norme legale noi precum 
Legea nr. 121 din 25.05.2012 cu privire la asigurarea egalităţii. Au fost îna-
intate propuneri pentru crearea unui model de strategie bioetică a Republicii 
Moldova, în vederea fortifi cării securității umane la nivel local.

Ca urmare a celor de mai sus, cu contribuția autorităților de drept, dar și a 
societății civile, se impun a fi  realizate în Republica Moldova un șir de trans-
formări și ajustări:

1. Este indispensabil ca în Republica Moldova să fi e aprofundate şi extinse 
investigaţiile în domeniul politicii bioetice și a securității umane, studiile de 
securitate umană, cercetările în sfera bioeticii şi, mai cu seamă, a studiilor de 
bioetică politică, acest exerciţiu fi ind oportun pentru ca cercetătorii şi analiştii 
autohtoni să se includă activ în circuitul ştiinţifi c internaţional, inclusiv în ca-
litate de profesori asociaţi la instituţii de cercetare şi universităţi de prestigiu 
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din lume, precum şi prin publicarea de lucrări în reviste prestigioase de speci-
alitate, dar mai cu seamă prin participarea la foruri ştiinţifi ce internaţionale de 
top, precum şi prin realizarea unor proiecte comune de cercetare, valorifi când 
posibilităţile oferite de programele cadru specializate ale UE. 

2. Devine stringent necesară continuarea, atât în Republica Moldova, cât 
și pe plan mondial, a cercetărilor cu caracter aplicativ în domeniul politicii 
bioetice și a securității umane, a investigațiilor în sfera bioeticii politice, care 
să fi e axate pe probleme de efi cientizare a instituţiilor sociopolitice abilitate 
cu asigurarea securității umane și promovării politicii bioetice, în vederea ela-
borării unui cadru normativ-juridic adecvat pentru buna implementare a poli-
ticii bioetice și a securității umane în Republica Moldova în conformitate cu 
tradiţiile occidentale, cu recomandările şi legislaţia internaţională în vigoare.
Indispensabil este ca, în rezultatul eforturilor comunităţii academice autohtone, 
politica de stat în domeniul bioetic și a securității umane să fi e fundamentată 
ştiinţifi c şi expertizată corespunzător, experienţa internaţională, precum şi cea 
nord-americană şi vest-europeană fi ind demne de urmat.

3. Este necesar ca Guvernul Republicii Moldova, alte autorități de profi l să 
elaboreze și să promoveze politicile în domeniul bioeticii și securității umane, 
iar Parlamentul să adopte pachetul de legi și alte acte normative în perspectiva 
modernizării sectorului securității umane în conformitate cu principiile și va-
lorile bioetice, recunoscute la nivel internațional. În acest sens, ar fi  binevenită 
fondarea unui Centru unic, în subordinea executivului, cu sprijinul Consiliului 
Suprem de Securitate al Republicii Moldova, al SIS și SPC SE al MAI, de 
coordonare a politicii de stat în domeniul bioeticii și securității umane, fi ind 
abilitat cu funcții de administrare și a sistemului de instruire și pregătire a ca-
drelor noi în această sferă.

4. Se impune imperativ ca în Strategia Securității Naționale a Republicii 
Moldova să se realizeze un tablou de ansamblu asupra întregului spectru al 
pericolelor, amenințărilor și vulnerabilităților de securitate umană, deoarece 
în situația actuală aceste pericole și amenințări nu sunt sistematizate și nici nu 
există elaborată o metodologie de evaluare și ierarhizare a pericolelor de secu-
ritate umană în cadrul întregului spectru al amenințărilor securitare. La fel, se 
cere ca SSN să fi e completată cu noi aspecte, în concordanță cu imperativele 
internaționale de asigurare a securității umane, inclusiv cu normele și princi-
piile bioetice, privind asigurarea respectului pentru demnitatea cetățeanului, a 
securității personale, comunitare, politice și altele. Se impune, prin urmare, și 
o fi nanțare adecvată a politicii securității umane în Republica Moldova.

Domeniile securității umane și bioeticii se afl ă actualmente pe calea de a de-
veni pârghii efi ciente de reajustare a direcţiei strategice a dezvoltării societății, 
în condiții de amplifi care a pericolelor şi ameninţărilor securitare specifi ce 
crizei globale contemporane, or, potrivit fi losofului Hans Jonas, un pericol ex-
traordinar cere adoptarea şi aplicarea unor măsuri extraordinare adecvate.
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5.  ASPECTE BIOETICE ALE ASIGURĂRII SECURITĂȚII UMANE ÎN 
REPUBLICA MOLDOVA  
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ANEXEANEXE

Anexa 1Anexa 1

Supraviețuirea omenirii în condiții de securitate umanăSupraviețuirea omenirii în condiții de securitate umană

Moralitate și norme Viață și sănătateMoralitate și norme Viață și sănătate

Interdependența diverselor discipline bioetice în funcție de criteriul valoricInterdependența diverselor discipline bioetice în funcție de criteriul valoric

Anexa 2Anexa 2

  Bioetizarea Bioetica AdaptareaBioetizarea Bioetica Adaptarea
 politicului politică bioeticii  politicului politică bioeticii 
          
  

Premise de apariție și edifi care a bioeticii politicePremise de apariție și edifi care a bioeticii politice

BioeticaBioetica
PoliticăPolitică

BioeticaBioetica
GlobalăGlobală

BioeticaBioetica
ClinicăClinică

EticaEtica
CercetăriCercetări

BioeticaBioetica
ppoliticăolitică

BioeticaBioetica
gglobalălobală

EticaEtica
ccercetăriiercetării

BioeticaBioetica
cclinicălinică

Sprincean_Tipar.indd   302Sprincean_Tipar.indd   302 06.01.2017   10:12:2006.01.2017   10:12:20



303

 

Anexa 3Anexa 3

Indicele perceperii corupţiei în Republica Moldova, Indicele perceperii corupţiei în Republica Moldova, 
estimat de către Transparency International, în perioada 1999 – 2015estimat de către Transparency International, în perioada 1999 – 2015

[sistematizare în baza datelor de pe site-ul Transparency International: [sistematizare în baza datelor de pe site-ul Transparency International: 
http://www.transparency.org/research/cpi (vizitat 22. 11. 2016)]http://www.transparency.org/research/cpi (vizitat 22. 11. 2016)]

19991999
locul 75 locul 75 
din 99 din 99 
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IPCIPC 2,62,6

2,62,6 2,62,6

3,13,1 3,23,2 3,33,3

3,63,6 3,53,5 3,53,5

2,12,1

2,42,4
2,32,3

2,92,9 2,92,9 2,92,92,92,9 2,82,8

2,62,6 3,13,1 2,12,1 2,42,4 2,32,3 2,92,9 3,23,2 2,82,8 2,92,9 2,92,9 2,92,93,33,3 3,63,6 3,53,5 3,53,5 3,33,3

20002000
locul 74 locul 74 
din 99 din 99 
ţăriţări

20012001
locul 63 locul 63 
din 91 din 91 
ţăriţări

20022002
locul 93 locul 93 
din 102 din 102 
ţăriţări

20092009
locul 89 locul 89 
din 180 din 180 
ţăriţări

20052005
locul 88 locul 88 
din 159 din 159 
ţăriţări

20062006
locul 79 locul 79 
din 163 din 163 
ţăriţări

20072007
locul locul 

111111 din  din 
179 179 ţăriţări

20102010
locul locul 

105105 din  din 
178 178 ţăriţări

20132013
locul locul 

102102 din  din 
177 177 ţăriţări

20142014
locul locul 

103103 din  din 
175 175 ţăriţări

20152015
locul locul 

103103 din  din 
168 168 ţăriţări

20112011
locul locul 

112112 din  din 
182 182 ţăriţări

20122012
locul 94locul 94 
din din 178 178 
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20082008
locul locul 

109109 din  din 
180 180 ţăriţări

20042004
locul locul 

114 din 114 din 
146 146 ţăriţări

20032003
locul locul 

100 din 100 din 
133 de 133 de 
ţăriţări
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