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ADNOTARE
SAJIN Rubin „Implicarea ONU în Asigurarea Securităţii Internaţionale: Repere pentru
Republica Moldova”, teză de licenţă în Relaţii Internaţionale, Chişinău, 2013.
Structura tezei: introducere, 3 capitole, încheiere, bibliografie din 96 titluri, 2 anexe, 80
pagini de text de bază.
Cuvinte-cheie: securitate, democraţie,
internaţionali, globalizare, terorism, război.

instituţie,

colaborare

multilaterală,

actori

Domeniu de studiu: Această lucrare este un studiu în domeniul relaţiilor internaţionale al
implicării ONU în asigurarea securităţii internaţionale.
Scopul şi obiectivele cercetării: Scopul tezei constă în urmărirea evoluţiilor şi proceselor
din sistemul ONU şi a impactului lor asupra sistemului internaţional. Deasemenea, şi necesitatea
studiului asupra definirii activităţii ONU în asigurarea securităţii internaţionale, cît şi rolul ONU
în cadrul societăţii internaţionale. Printre obiectivele investigaţiei putem numi: analiza
istoriografiei cercetării problemei securităţii şi rolul ei în mediul internaţional, cercetarea
abordărilor teoretico-conceptuale a securităţii internaţionale, analiza implicării instituţiilor ONU
în vederea asigurării securităţii internaţionale, identificarea operaţiunilor de menţinere a păcii ale
ONU şi rolul lor în contextul securităţii internaţionale, evaluarea dezvoltării relaţiilor de
colaborare multilaterală dintre Republica Moldova şi ONU, abordarea direcţiilor prioritare de
cooperare dintre Republica Moldova şi ONU în vederea asigurării securităţii internaţionale.
Noutatea şi originalitatea ştiinţifică: Noutatea ştiinţifică şi originalitatea lucrării este
determinată nu doar de problemele şi aspectele caracteristice abordate, dar şi de specificul
caracterului ei. Necesitatea şi importanţa studiului realizat constă în dezvoltarea relaţiilor
multilaterale privitoare la securitate la etapa actuală, cît şi a nivelului de colaborare a Republicii
Moldova cu ONU în vederea asigurării securităţii internaţionale.
Semnificaţia teoretică: Rezultatele cercetării pot servi în calitate de material ştiinţific
suplimentar pentru cercetătorii interesaţi de problematica în cauză.
Valoarea aplicativă a lucrării: Lucrarea dată reprezintă o sursă monografică pentru
cercetătorii din domeniile relaţiilor internaţionale şi conflictologiei, preocupaţi de problema
securităţii internaţionale. Rezultatele studiului pot servi drept repere orientative în cercetarea
ulterioară a problemei abordate. Totodată, rezultatele tezei pot fi folosite în procesul didactic,
drept suport teoretic şi practic în cadrul cursurilor de specialitate. Materialele tezei pot constitui
un suport pentru elaborarea unor lucrări ştiinţifice ulterioare (monografii, teze de doctorat),
manuale, cursuri de prelegeri universitare.
Implementarea rezultatelor ştiinţifice: Recomandările propuse în urma cercetării ştiintifice
a temei securităţii pot fi implementate în activitatea menţinerii securităţii internaţionale cît şi a
crearea noilor strategii de securitate.
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Annotation
SAJIN Rubin, „United Nations involvement in the international security: Highlights for
Moldova”, research paper in international relations, Chişinău 2013.
The content of diploma paper: introduction, 3 chapters, conclusion, bibliography consisting
of 96 titles, 2 appendices, 80 pages of basic text.
Keywords: security, democracy, institution, multilateral cooperation, international actors,
globalization, terrorism, war.
Field of study: This work research is a study in international relations of UN involvement in
the international security.
The goal and the objectives of the research: The goal of the thesis is to follow
developments and processes of the UN system and their impact on the international system.
Also, the need to study the definition of UN activity in international security and the role of the
UN in international society. Among the objectives of the investigation can be: the historiography
analysis of security problem and its role in the international environment, the research of
theoretical and conceptual approaches in international security, the analysis of the UN’s
involvement to ensure international security, the identification of the UN’s peacekeeping
operations their role in the context international security, the evaluation of multilateral
cooperation relations development between Moldova and the United Nations, the priority
directions of cooperation between Moldova and the United Nations to ensure security.
The scientific originality of the work: The originality of this work is determined not only
by the addressed specific problems and issues, but also the specifics of its character. The
necessity and importance of survey is to develop multilateral relations regarding security at the
present, as well as the level of cooperation between Moldova and the UN to ensure security.
The theoretical meaning: The results of this research can serve as additional scientific
material for researchers interested in this issue.
The applied value of the work: This work is a monographic source for researchers in the
fields of international relations and conflictology concerned with the problem of international
security. The study results can serve as guidelines for further researches on this field.
Furthermore, the thesis results can be used in teaching as theoretical and practical support in
specialized courses. Materials thesis can be a support for the development of subsequent papers
(monographs, thesis), textbooks, university lectures.
Implementation of scientific results: The proposed recommendations from this research can be
implemented in the work of maintaining international security as well as the creation of new
security strategies.
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АННОТАЦИЯ
САЖИН Рубин „Участие Организации Объединенных Наций в Поддержании
Международной Безопасности: на примере Республики Молдова ” дипломная работа в
Международных Отношениях, Кишинев 2013.
Структура дипломной работы: введение, 3 главы, заключение, библиография из 96
названий, 2 приложения, 80 страниц основного текста.
Основные
слова:
безопасность,
демократия,
учреждение,
многостороннее
сотрудничество, международные субъекты, глобализация, терроризм, война.
Цель и задачи исследования: цель работы состоит в расмотрении развития событий и
процессов в рамках системы ООН и их влияние на международную систему. Так же,
необходимо изучить определения деятельности ООН в области международной
безопасности и ее роль в международном сообществе.
Среди задач исследования можно назвать: исследование историографии проблемы
безопасности и ее роль в международной среде, анализ теоретических и концептуальных
подходов международной безопасности, рассмотрение участия учреждений ООН в
обеспечении международной безопасности, идентификация миротворческих операциях
ООН и их роль в контексте международной безопасности, оценка развития
многостороннего сотрудничества Республики Молдова и ООН, определение
приоритетных направлений сотрудничества между Республикой Молдова и Организацией
Объединенных Наций по обеспечению международной безопасности.
Научная новизна: Научная новизна и оригинальность работы определяется не только
конкретными проблемами и вопросами, но и спецификой ее характера.
Необходимость и важность исследования заключается в развитии многосторонних
отношений в области безопасности в настоящее время, а также уровень сотрудничества
между Молдовой и ООН для международной безопасности.
Теоретическое значение: Результаты исследования могут служить дополнительным
научным материалом для исследователей, заинтересованных в данном вопросе.
Значение работы: Эта работа является монографической источником для
исследователей в области международных отношений и конфликтологии, которых
волнует проблема международной безопасности. Результаты исследования могут
использоваться в качестве ориентиров для дальнейшего исследования данной проблемы.
Кроме того, результаты дипломной работы могут быть использованы как теоретические и
практические основы для специализированных курсов. Материалы работы могут быть
опорой для развития последующих работ (монографий, диссертаций), учебников,
университетских лекций.
Внедрение научных результатов:
Предложенные рекомендации научного
исследования могут быть использованы в работах по поддержанию международной
безопасности и создании новых стратегий безопасности.

5

INTRODUCERE
Actualitatea investigaţiei: Evoluţia securităţii globale în ultimele decenii a
confirmat faptul, că succesul acţiunilor şi stabilitatea pot fi atinse numai în
rezultatul cooperării multidimensionale a comunităţii internaţionale în primul rînd
prin punerea în valoare a dialogului într-un cadru instituţionalizat şi prin activarea
rolului decisiv pe care marile organizaţii internaţionale îl au în definirea stării de
securitate a lumii. Pe parcursul anilor au fost create mai multe structuri la nivel
mondial şi regional, care au scopul de a proteja securitatea şi a asigura pacea în
lume. Una dintre aceste structuri care dea lungul existenţei sale a demonstrat un
aport deosebit asupra stabilirii unui echilibru în domeniul securităţii prin aplanarea
conflictelor este Organizaţia Naţiunilor Unite(ONU).
Studierea securităţii este destul de actulală deoarece după petrecerea
războaielor observăm starea de teamă a statelor, de conflictele care sunt
distrugătoare, se observă o mai mare colaborare a statelor în diferite domenii ceea
ce ne demonstrează dorinţa de a înfăptui şi institui relaţii cordiale bazate pe
regulile impuse de dreptul internaţional.
Securitatea este un domeniu care după încheierea războiului rece este tot mai
des întîlnit în diferite acte internaţionale, deoarece securitatea este un primat în
toate domeniile, pe plan internaţional, nu regional sau naţional, aceasta fiind
rezultatul conflictelor sîngeroase în care atît integritatea unor state este pătată cît şi
încălcari grave în domeniul drepturilor fundamentale ale omului. Statele tind spre o
securitate colectivă deoarece în organizarea colectivă obiectivele comune pot fi
mai uşor de atins, iar securitatea este unul din principalele obiective pe care orice
stat doreşte ca să le consolideze pentru a exista ca actor în timp.
Studierea securităţii este actuală deoarece suntem martori chiar şi acuma la
diferite conflicte armate, religioase, identitare care impun implicarea comunităţii
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internaţionale, pentru medierea lor, acuma ca exemplu avem Organizaţia
Naţiunilor Unite , ca organ competent în identificarea şi eliminarea oricărui
conflict, care ar păta integritatea, suveranitatea, şi ar atenta la securitatea statelor.
Este esenţial de identificat şi problemele cu care sa confruntat în timp această
organizaţie în scopul instituirii păcii, implicarea sa în diferite conflicte, metodele
de reprimare a agresiunii şi instituirea păcii.
Republica Moldova ca stat tînăr care îşi doreşte asigurarea securităţii, şi ca
fiind stat neutru, nu atentează la securitatea altor state, ci viciversa mereu a tins
spre asistarea şi participarea la operaţiunile de mentinere a păcii, din cadrul ONU,
deci este esenţial de identificat locul şi rolul RM ca stat neutru în efectuarea
operaţiunilor ONU.
Gradul de cercetare a temei: La momentul actual, problematica activităţii
ONU în asigurarea securităţii internaţionale este privită din perspectiva surselor
occidentale, ruseşti, româneşti şi a celor din Republica Moldova.
Amintind sursele occidentale, vom enumera pe Benjamin Bassin.1 Şi Carl
Saksena.2 Conform studiilor acestor doctrinari am remarcat faptul că esenţa şi
natura oricărui organism internaţional este mai lesne de înţeles prin formularea
activităţilor de bază din cadrul acţiunii sale în lume. După cum se afirmă în studiile
lor, una dintre cele mai relevante afirmaţii cu privire la activitatea desfăşurată în
sistemul relaţiilor internaţionale în material asigurării securităţii internaţionale o
deţine Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU).

1

Bassin B. Reform of the economic and social aspects of the UN system. The Finnish Yearbook of International
Law. Volume IX , 1998, pag. 123.
2
Saksena K. Reforming the United Nations: The Challenge of Relevance. Boston: Sage Publications, 1993,pag. 67.
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Printre autorii ruşi vom enumera: Serghei Krîlov3, Mihail Paleev, Victor Osin,
Pavel Panov etc. Aceştia se impun prin afirmaţia că ONU este înainte de toate
reprezentarea unei idei de ordine şi cooperare internaţională.
Autorul s-a condus şi de o bogată bază bibliografică, inclusiv de lucrările
savanţilor în dreptul internaţional din România4, printre care menţionăm: Gheorghe
Bardus, Victor Creţu, Niciu Marţian etc. În acest tutmul bibliografic se consideră
că Organizaţia Naţiunilor Unite (ONU) a fost creată pentru a asigura securitatea
internaţională şi stabilitatea în noua Ordine postbelică.
Din autorii autohtoni putem menţiona pe: Vladimir Borş, Andrei Fortună, Dinu
Ilaşciuc, Iurie Leancă.5
În procesul realizării lucrării au fost analizate diferite documente ale ONU,
tratate internaţionale, precum: Carta Naţiunilor Unite, semnată la San Francisco la
26 iunie 1945, în vigoare pentru Republica Moldova din 2.03.1992; Convenţia cu
privire la privilegiile şi imunităţile Organizaţiei Naţiunilor Unite etc.
Scopul şi obiectivele tezei: Scopul lucrării este, urmărirea evoluţiilor şi proceselor
din sistemul ONU şi a impactului său asupra sistemului internaţional. Deasemenea
există şi scopul de informare, cît şi necesitatea studiului asupra definirii activităţii
ONU în asigurarea securităţii internaţionale. Lucrarea de faţă combină două
probleme ce reies din denumirea lucrării: una studiază rolul ONU în cadrul societăţii

3

Крылов C.Б. Материалы к истории создания ООН. Москва: 1949; Палеев М. ООН создаѐт Международный
уголовный суд. În: Российская юстиция. 1997; Осин В. О борьбе с вооружѐнными видами организованной
преступности. În: Советская юстиция. 1993; Панов В.П. Mеждународное право. Москва: Издательство
ИНФРА-М, 1997, pag. 21.
4
Badrus Gh., Rădăceanu E. Globalitate şi management. Bucureşti: Editura All Beck, 1999; Creţu V. Drept
internaţional public. Bucureşti: Editura Fundaţiei „România de Mâine”, 2002; Niciu M.I. Organizaţii Internaţionale
Guvernamentale. Iaşi: Editura. Fundaţiei Chemarea, 1994, pag. 123-132.
5
Borş V. Politica externă şi relaţiile internaţionale. În: Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova,
Seria „Ştiinţe Socioumanistice”, Chişinău: CEP, USM, 2000, Fortună A., Perspectivele geopolitice ale Republicii
Moldova în condiţiile alternativei occidentale (1991 - 2000). În: Revista de Ştiinţe socio-umane. – Chişinău, 2005,
Ilaşciuc D., Moşneaga V. Colaborarea Republicii Moldova în cadrul Organizaţiilor internaţionale. În: Conferinţa
Ştiinţifică Jubiliară, rezumatele comunicărilor, 2-3 octombrie1996. Chişinău, 1996, Leancă I. Evoluţia realităţilor
externe. Tranziţia. Retrospective şi perspective, Chişinău: Ed. Adept, 2002, pag. 143.
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internaţionale; şi a doua este descoperirea temeiului de extindere a procesului de
asigurare a securităţii internaţionale de către ONU.
Pentru realizarea scopului dat, au fost formulate următoarele obiective:
- De a analiza istoriografia cercetării problemei securităţii şi rolul ei în mediul
internaţional;
- De a delimita abordările teoretico-conceptuale a securităţii internaţionale;
- De a analiza implicarea instituţiilor ONU în vederea

asigurării securităţii

internaţionale;
- De a identifica operaţiunile de menţinere a păcii ale ONU şi rolul lor în contextul
securităţii internaţionale;
- De a evalua dezvoltarea relaţiilor de colaborare multilaterală dintre Republica
Moldova şi ONU;
- De a aborda direcţiile prioritare de cooperare dintre Republica Moldova şi ONU în
vederea asigurării securităţii internaţionale;
Suportul metodologic investigaţiei: Urmărind scopul cercetării cît mai complexe
a obiectului investigat în dorinţa atingerii graduale a obiectivelor enunţate, în
calitate de bază metodologică a cercetărilor au servit metodele:
Metoda istorică - aplicată pentru cercetarea activităţii Organizaţiei Naţiunilor
Unite în asigurarea securităţii internaţionale pînă la momentul actual, activitatea
istorică, identificarea încălcarii drepturilor omului, cît şi a dreptului internaţional,
şi elaborarea imediată a acţiunilor spre sancţionarea acestor încălcări.
Metoda comparativă - utilizată pentru determinarea rolului activităţii diferitor
agenţii specializate în RM şi alte metode ştiinţifice utilizate în ştiinţa dreptului
internaţional ca sistem de drept.
Metoda sistematică - utilizată pentru analiza structurii organelor ONU în
domeniul securităţii, eficacitatea folosirii legilor, cu scopul de a garanta respectarea
tuturor drepturilor, a legilor care nu pot exista separat una faţă de alta.
9

Metoda de analiză şi sinteză - metodă ce vizează prezentarea cadrului de
colaborare dintre RM şi ONU în direcţia asigurării securităţii internaţionale,
identificarea dificultaţilor întîlnite în calea acestei colaborări, şi efectuarea
aportului şi atuurilor care devid din această cooperare printr-o sinteză finală.
Utilizarea metodelor menţionate mai sus a făcut posibilă studierea şi analiza
fenomenelor filosofico-juridice, de drept internaţional public, drept naţional,
studierea cadrului normativ universal, regional şi naţional în material activităţii
ONU în direcţia asigurării securităţii internaţionale, elaborarea unor concluzii şi
recomandări întru dezvoltarea şi diversificarea colaborării Republicii Moldova cu
ONU.
Noutatea ştiinţifică: Cercetarea acestei teme şi efectuarea prezentului studiu au
fost determinate de nivelul şi gradul relativ redus de cunoaştere în ţara noastră a
nivelului de colaborare a Republicii Moldova cu ONU în direcţia asigurării
securităţii internaţionale. Din aceste considerente obiectul investigaţiei l-a
constituit analiza problemelor de colaborare a Republicii Moldova cu ONU.
Din punt de vedere al noutăţii prezentate de către această teză, se impune
afirmaţia că la baza strategiilor internaţionale de menţinere a securităţii
internaţionale, fără nici o îndoială, stă activitatea ONU. Aceasta se afirmă prin idea
că continuitatea politicii comunităţii internaţionale în procesul de menţinere a
securităţii internaţionale depinde de existenţa ONU ca organism universal
internaţional.
Părerea autorului constă în aceea că subiectele examinate în cadrul acestui
studiu ne permit să facem o imagine deplină despre istoricul apariţiei ONU, etapele
realizării proceselor de integrare precum şi pe baza proiectelor, asupra viitorului
acestei organizaţii, care sunt redate în lucrarea dată, ne putem permite să facem
unele prognoze vis-a-vis de viitorul ONU.
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Sub un alt aspect, lucrarea este originală prin faptul că abordează
multidimensional relaţia dintre Republica Moldova şi ONU în direcţia asigurării
securităţii internaţionale.
Teza de faţă este actuală prin faptul că demonstrează că societatea din ţara
noastră în fiecare zi se confruntă de noi probleme care nu încetează să mai apară.
Trebuie de atenţionat nu numai faptul schimbărilor care au loc în configuraţiile
formării unei noi societăţi, dar de asemenea şi modul de gândire a fiecăruia, odată
cu destrămarea lumii vechi au dispărut şi stereotipele vechi ceea ce a dus la
necesitatea de revedere a proceselor şi tendinţelor ce au loc în societatea din
Republica Moldova în contextual internaţional. Personal în această lucrarea am
abordat analitic ultimele evenimente şi am consultat sursele ce denotă tendinţele de
orientare a politicii externe a ţării, precum şi soluţiile de rezolvare a celor mai
stringente probleme de la momentul actual.
Această lucrare descrie, în termeni generali şi particulari, misiunea şi scopurile
ONU în direcţia asigurării securităţii internaţionale, în contextul schimbărilor care
au loc în întreaga lume. Mesajul cel mai relevant al publicaţiei este de a pune în
evidenţă continuitatea durabilă a ONU ca centru al comunităţii internaţionale. În
lucrare prezint şi sistemul ONU: oficiile, departamentele, programele, organele,
agenţiile şi instituţiile sale specializate. Voi face o mică analiză despre activitatea
ONU în Republica Moldova şi însemnătatea ei. Analizînd structura şi activitatea
Sistemului ne putem da seama de însemnătatea lui pe arena internaţională şi în
relaţiile interstatale.
Valoarea aplicativă: Teza reprezintă o sursă monografică pentru cercetătorii
din domeniile relaţiilor internaţionale şi conflictologiei, preocupaţi de problema
securităţii internaţionale. Rezultatele studiului pot servi drept repere orientative în
cercetarea ulterioară a problemei abordate. Totodată, rezultatele tezei pot fi folosite
în procesul didactic, drept suport teoretic şi practic în cadrul cursurilor de
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specialitate. Materialele tezei pot constitui un suport pentru elaborarea unor lucrări
ştiinţifice ulterioare (monografii, teze de doctorat), manuale, cursuri de prelegeri
universitare.
Structura şi volumul lucrării: Lucrarea este structurată în: Introducere, care
reprezintă o caracteristică generală a problemei cercetate şi o iniţiere în studiu; trei
capitole, în care sunt examinate problemele fundamentale ce ţin de domeniul
activităţii ONU în direcţia asigurării securităţii internaţionale; încheiere, unde au
fost evocate concluziile şi recomandările autorului; bibliografie, în care a fost
prezentată baza doctrinară; anexele, ca suport schematic.
În "Introducere" se analizează actualitatea temei investigate, scopul şi sarcinile,
suportul metodologic şi teoretico-ştiinţific, gradul de elaborare a temei de
investigare, noutatea ştiinţifică a lucrării, semnificaţia şi valoarea ei aplicativă.
CAPITOLUL I. întitulat ASPECTE CONCEPTUAL-TEORETICE ALE
PROBLEMEI SECURITĂŢII INTERNAŢIONALE, prezintă: istoriografia cercetării
problemei securităţii şi rolul ei în mediul internaţional; abordarea teoreticoconceptuală a securităţii internaţionale.
CAPITOLUL

II.

denumit

EFORTURILE

ONU

ÎN

ASIGURAREA

SECURITĂŢII LA NIVEL MONDIAL, analizează: activitatea instituţiilor ONU în
vederea asigurării securităţii internaţionale; operaţiunile de menţinere a păcii ale
ONU şi rolul lor în contextul securităţii internaţionale.
CAPITOLUL III. întitulat REPUBLICA MOLDOVA ŞI ONU ÎN CONTEXTUL
MEDIULUI DE SECURITATE INTERNAŢIONAL, prezintă: dezvoltarea relaţiilor
de colaborare multilaterală dintre Republica Moldova şi ONU; direcţiile prioritare
de cooperare dintre RM şi ONU în vederea asigurării securităţii internaţionale.
Încheierea tezei reprezintă o generalizare, în baza constatărilor, observaţiilor şi
concluziilor făcute pe parcursul realizării tezei a principalelor rezultate ale
investigaţiei.
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ÎNCHIERE
Istoria umanităţii este plină de conflicte şi de nedreptăţi. Incercarile de stopare
a lor au avut doar un succes parţial, atît în secolul XX cît şi în perioadele
anterioare. Capacităţile distructive ale armelor moderne şi scara la care se poartă
razboaiele au facut ca necesitatea unor aranjamente prin care să se poată asigura
pacea mondială sa devină o temă mult mai stringentă decît în anii precedenţi.În
relaţiile internaţionale un loc important îl ocupă organizaţiile internaţionale care au
apărut ca urmare a tendinţelor obiective de dezvoltare a societăţii, care au dus la
creşterea unor probleme pe care unele state nu pot să le rezolve de sine stătător, dar
care trebuie rezolvate cu ajutorul Orgnizaţiei Naţiunilor Unite. Prima organizaţie
internaţională care avea ca obiectiv principal apărarea păcii şi securităţii
internaţionale.
ONU şi agenţiile sale, acordă asistenţă ţărilor în curs de dezvoltare. Ele
protejează refugiaţii, furnizează produse alimentare şi intervin imediat în cazul
unor calamităţi naturale. În activitatea ONU s-a impus tot mai mult şi preocuparea
pentru dezvoltarea omenirii şi lichidarea subdezvoltării, promovarea şi garantarea
pe plan internaţional a drepturilor fundamentale ale omului şi dezvoltarea unei
legislaţii internaţionale referitoare la aceste drepturi, care a determinat apariţia unui
drept internaţional al drepturilor omului.
În lumea de azi, caracterizată de trecerea de la bipolaritatea puterii, specifică
războiului rece la multipolaritatea ce se prefigureaza şi de manifestarea
concomitentă a două tendinţe antagoniste (integrare politică şi stabilitate în vest şi
dezintegrare politica şi turbulenţa în est şi sud), cunoaşterea semnificaţiei,
importanţei şi a modului specific în care ONU, ca cea mai mare organizaţie cu
caracter de universalitate, interacţionează pe arena internaţională, este un lucru
cert. Practica politică a demonstrat co rolul cel mai important jucat de ONU în
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procesul de aplanare al crizelor de natură diferită (politico-militare, umanitare sau
ecologice) semanifestă prin intermediul promovării unei diplomaţii paşnice.
Putem concluziona că sfârşitul Războiul Rece şi globalizarea au condus la o
modificare a conceptului de securitate, astfel încât securitatea ajunge să aibă nu
doar o singură dimensiune. Astfel, securitatea are încă o rezonanţă puternică în
studiile de securitate contemporane, şi va continua să aibă, atâta timp cât vor exista
diviziuni la nivel internaţional sub forma statelor naţiune.
Ca organizaţie internaţională de securitate principală, ONU a construit o nouă
gamă de instrumente pentru prevenirea conflictelor, a susţinut şi susţine
dezvoltarea economică şi socială a statelor lumii, se implică în protecţia drepturilor
omului, încearcă să răspundă la dezastrele naturale sau produse de om, să reducă
vulnerabilitatea ţărilor la dezastre. Eficientizarea viitoare a ONU ţine de
profunzimea reformării structurilor şi acţiunilor sale, de perspectiva nouă pe care
va şti să şi-o traseze în construcţia păcii, cu accentul pe prevenirea conflictelor,
lupta cu sărăcia şi inegalităţile sociale, apărarea drepturilor individuale şi colective,
optimizarea capacităţilor statelor de a respecta şi promova dezvoltarea, securitatea
şi drepturile omului, democraţia şi statul de drept.
Un eveniment de mare importanţă în afirmarea Republicii Moldova pe arena
internaţională a fost admiterea ei, prin vot unanim, în ziua de 2 martie 1992, ca
membru cu drepturi depline al Organizaţiei Naţiunilor Unite. În prezent activitatea
în cadrul ONU este foarte importantă, fapt ce a condus la dinamizarea prezenţei
statului nostru în viaţa internaţională, dezvoltarea şi extinderea relaţiilor de
prietenie şi cooperare cu membrii comunităţii internaţionale precum şi crearea în
continuare a unui climat favorabil obţinerii pe linia ONU de asistenţă tehnicofinanciară pentru procesul reformelor din ţară. Republica Moldova continuă să-şi
intensifice raporturile cu instituţiile specializate din sistemul ONU, în primul rând
cu Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, Banca Mondială, Fondul
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Monetar Internaţional, Organizaţia Internaţională a Muncii, Organizaţia Mondială
a Sănătăţii, Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile etc. În februarie 1993,
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi-a înfiinţat la Chişinău o
reprezentanţă, care reprezintă un sprijin real pentru Moldova. Promovarea relaţiilor
strânse cu ONU va constitui şi pe viitor o preocupare majoră a politicii externe,
Moldova pronunţându-se şi în continuare în favoarea creşterii rolului Organizaţiei
Naţiunilor Unite şi armonizării intereselor statelor membre din perspectiva
valorilor şi practicilor democraţiei occidentale.
De asemenea, vorbind de Republica Moldova în contextul Relaţiilor
Internaţionale şi de colaborarea şi participarea la misiunile ONU pot menţiona că
acestea au un aport considerabil din prisma experienţei căpătate în urma acestora
de Republica Moldova, cît şi promovarea valorilor democratice, a drepturilor
omului şi a statului de drept, ceea ce stimulează relaţia cu ONU spre o cordialitate
mai evidentă şi totodată simţim aportul programelor, şi susţinerea organizaţiei
oferită Republicii Moldova.
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