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acestea din urma ar avea prioritate 
la aplicare.
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Introducere. Problema secu-
rității ca fenomen social se 

evidențiază ca una dintre probleme-
le globale ale contemporanietății. 
Particularitățile acestei probleme 
constă în faptul că aceasta poartă 
un caracter complex, deoarece ca 
și oricare altă problemă socială, la 
final reflectă unul dintre aspectele 
securității.

Este necesar să remarcăm faptul, 
că comform teoriei motivaționale 
care determină ierarhia necesităților 

omului, securitatea alături de 
necesitățile fiziologice (apă, îmbră-
căminte, căldură etc.) este una din-
tre necesitățile primordiale. Securi-
tatea este un element necesar, vital 
al activității cetățenilor, societății 
și statului.

În termeni generali categoria 
,,securitate” caracterizează starea 
societății în cadrul căreia se asigu-
ră existența și dezvoltarea sa nor-
mală. Securitatea se înțelege ca un 
criteriu al protecției obiectului și 
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acestei categorii, este fără îndoială 
corectă, din cauză că starea este o 
categorie științifică care caracteri-
zează posibilitatea materiei exis-
tente în diverse forme prin relațiile 
și calitățile acestora.

Adesea ne apar în minte diverse 
întrebări, precum ar fi:

De ce se tem unii să iasă din 
casă?

Se simte oare omul în 
siguranță?

De ce are nevoie omul de 
siguranță?

Plecînd de la aceste întrebării 
retorice observăm că securitatea 
personală își face loc în viața de 
zi cu zi a oricărui cetățean, de la 
banalul sistem de a-i proteja casa, 
pînă la sisteme mai complexe care 
să-l protejeze pe el și familia lui.

Fără încredere într-o siguranță, 
fără stabilitate și fără ocrotire, ființa 
umană devine înspăimîntătoare. De 
altfel, piramida trebuințelor formu-
lată de Abraham Maslow plasează 
nevoia de securitate personală pe al 
doilea nivel de importanță imediat 
după nevoile fiziologice. Nevoie 
de securitate personală sau dreptul 
imprescriptibil al omului la liniște 
și bunăstare fără asigurarea căruia 
tot ceea ce se construiește ca sistem 
juridic și instituțional capătă un ca-
racter relativ, ușor schimbător în 
funcție de presiunile politice, eco-
nomice, militare, ecologice sau de 
orice altă natură.

Într-adevăr, de-a lungul între-
gii sale istorii, omul a simțit per-
manent nevoia de stabilitate și s-a 
preocupat să-și asigure agoniseala, 
proprietatea, hrana și propria viață. 
Așadar, vreau să specific că nu 
se poate de a trăi fără a avea sen-
timentul siguranței acțiunii și al 
stabilității.

Prin urmare, față de această 
realitate, singurul concept care 
poate răspunde acestor dezide-
rate (siguranță și stabilitate) este 
conceptul de securitate personală. 
Securitatea reprezintă o chestiune 
ce ține de strategie, respectiv fixa-
rea priorităților față de un context 
geopolitic, de resurse, de alianțe, 
dar și de loialitate față de aliați, de 

amenințări la viața și sănătatea per-
sonală.

Din punct de vedere filosofic 
– aceasta este starea maximă de 
adoptare a sistemului care se pro-
tejează, de modificările externe și 
interne ale mediului. Din punct de 
vedere sociologic – este determinat 
de noțiunea de ,,interes” – ca stare 
de protecție a intereselor naționale 
de pericolul intern și exterior care 
asigură dezvoltarea progresivă, re-
zistentă a personalității, societății 
și statului. Specificul societății ca 
fenomen social rezultă din faptul 
că aceasta are un caracter complex, 
din cauză că oricare problemă so-
cială reflectă unul dintre aspectele 
securității.

Aceasta rezultă din faptul, că în 
sens larg securitatea este înțeleasă 
ca:

Garant constituțional, legal 1. 
și practic al măsurilor de protecție 
și asigurare a intereselor sociale 
vitale ale obiectului de pericolele 
interne și externe.

Stare de securitate a omului, 2. 
societății și statului de factorii in-
terni și externi care se bazează pe 
activitatea oamenilor, societății și 
statului referitor la identificarea, 
stabilirea, autentificarea pericole-
lor, minimizarea acțiunilor negati-
ve ale urmărilor social – periculoa-
se care pot pune în pericol valorile 
fundamentale, inclusiv dezvoltarea 
sistemului de securitate.

Stare de dirijare cu perico-3. 
lele și amenințările, în cazul cînd 
ultimele pot să joace un rol con-
structiv.

Sistem de limită privind or-4. 
ganizarea puterii statului referitor 
la realizarea necesităților și intere-
selor omului, ca bază fundamentală 
de existență a oricărei sisteme.

Stare de protecție personală, 5. 
a societății și statului de pericolele 
externe și interne care se sprijină 
pe activitatea cetățenilor, societății 
și statului.

Dacă să facem abstracție de 
la noțiunea generală a securității, 
atunci practic la baza acestei 
noțiuni se află una dintre caracte-
risticile filosofice, o categorie de 
,,stare” sau de ,,situație”. Alegerea 

siguranța funcțională a acestuia. 
Cu alte cuvinte ea reprezintă prin 
sine complexul de condiții interne 
și externe optimale care sunt baza 
activității confortabile a activității 
oamenilor și garantează un rezultat 
pozitiv al oricărei solicitări care au 
loc.

Scopul articolului. Scopul 
acestui articol este de a scoate la 
lumina zilei cauzele care duc la 
săvîrșirea faptelor antisociale; de a 
aduce la cunoștința cetățenilor pe-
ricolele la care pot fi supuși în caz 
de neatenție și totodată de a spe-
cifica regulile de protecție pentru 
asigurarea securității personale și 
combaterea faptelor ilicite.

Materiale și metode de cer-
cetare. În procesul cercetării fe-
nomenului securității infracționale 
am utilizat în mod prioritar metoda 
logico-juridică. De asemenea, am 
făcut uz și de metoda istorică, care 
ne-a permis abordarea din punct 
de vedere istoric al conceptului 
de securitate personală. Totodată 
pentru studierea mai aprofunda-
tă a temei date am utilizat metoda 
deducției, analizei și metoda com-
parativă. Materialele utilizate sunt 
cercetările savanților din domeniul 
literaturii de specialitate și tratate-
le internaționale la care Republica 
Moldova este parte.

Rezultatele obținute și discuții. 
Prin urmare, ,,termenul de securi-
tate provine din limba latină, unde 
securitas înseamnă – faptul de a fi 
la adăpost de orice pericol, senti-
ment de încredere și de liniște pe 
care îl dă cuiva absența oricărui pe-
ricol” [3,p. 969]. O altă definiție a 
conceptului de securitate este spe-
cificată și în The Oxford English 
Dictionary, unde o putem înțelege 
ca o metodă ,,de a fi protejat sau de 
a nu fi expus unui pericol , este un 
sentiment de siguranță sau de eli-
berare în absența pericolului”[7,p. 
635]. Deci, analizînd aceste două 
definiții, specific că securitatea 
într-un context general ilustrează 
o scăpare de orișice pericol exis-
tent, de asemenea reprezintă și un 
sentiment bazat pe sinceritate și 
încredere plasându-ne pe noi – ca 
ființe umane, în absența oricărei 
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planificare și nu în ultimul rînd de 
management.

  Securitatea personală reprezin-
tă un ideal primordial de care tre-
buie să beneficieze oricine, ea are 
menirea de a asigura inteligența, 
conștiința și satisfacerea nevoilor 
spirituale, este baza omului de a 
trăi într-o lume unde demnitatea și 
bunăstarea sa se vor bucura de res-
pect și protecție. Acest lucru este 
menționat și în Declarația Univer-
sală a Drepturilor Omului, unde la 
art.3 este prevăzut că ,,Orice ființă 
umană are dreptul la viață, la li-
bertate și la securitatea persoanei 
sale”[4].

În lumina considerentelor de 
mai sus, vreau să specific că, ,,se-
curitatea este percepută ca un con-
cept multidimensional așa zisa 
,,Hydra-Headed manifestation” 
care ne face să tratăm simultan pro-
blemele securității și prosperității 
economice, siguranței ecologice și 
prezervării (Dex: prevenirea unui 
rău) mediului, iar în ultimul timp 
și problemele securității spațiului 
cosmic (aici am în vedere proble-
ma ,,of space garbage” – materiale 
sau echipament ieșit din uz care ră-
mîn pe orbita pămîntului și proiec-
te de colectare a lor pentru a evita 
consecințe nefaste pentru mediu și 
siguranța persoanelor). Toate aces-
tea sunt concentrate în jurul indivi-
dului și siguranței lui dînd naștere 
la conceptul de securitate umană 
sau personală”[6,p. 21].

Toate ființele umane existente 
pe Terra sunt înzestrate cu o mul-
titudine și cele mai diverse calități 
de autoapărare, în același timp 
posedînd și reflexul neîngrădit și 
fără nici o rezervă de a se menține 
în siguranță apărîndu-și propria 
ființă – ca o valoare supremă a 
societății contemporane. Astfel, 
fiind mai prudenți și ocrotindu-ne 
pe noi înșine ne oferim durabila 
siguranță personală ca o capaci-
tate fundamentală pentru o crimi-
nalitate mai mică și o supravețuire 
statornică.

La ziua de azi problemele 
securității personale ating cele 

mai diverse aspecte ale dezvoltării 
umanității și necătînd la faptul că 
la prima vedere pare un fenomen 
unitat, securitatea personală poate 
îmbrăca o diversitate considerabi-
lă de forme de manifestare, iar în 
acest sens aș vrea să specific ,,șase 
elemente caracteristice securității 
personale:

Securitatea economică – are 1) 
drept scop asigurarea unui venit 
minim necesar fiecărui individ.

Securitatea alimentară – are 2) 
menirea de a garanta accesul fizic 
și economic la hrana de bază.

Securitatea sanitară – are ro-3) 
lul de a garanta protecția minimă 
față de boli și a unui mod de viață 
sănătos.

Securitatea ecologică – că-4) 
reia îi revine obligația de a proteja 
oamenii față de deteriorarea me-
diului și dezastrele naturale.

Securitatea comunității – 5) 
obiectivul principal al acesteia fiind 
protejarea oamenilor de pierderea 
relațiilor și valorilor tradiționale, 
de violență etnică și sectară.

Securitatea politică – refe-6) 
rindu-se la furnizarea unui mediu 
de viață bazat pe respectarea în so-
cietate a drepturilor omului”[1,p. 
71-72].

Analizarea limitată a concep-
tului de securitate personală se în-
dreaptă asupra pericolului violent 
care se aplică asupra persoanelor. 
Securitatea personală vizează asi-
gurarea vieții private și integrității 
fizice a ființei umane împotriva tu-
turor formelor de violență existen-
te, fără importanță că există conflict 
sau nu ori că au adus la încălcarea 
drepturilor persoanelor ce nu gene-
rează violență. 

De cele mai dese ori, mergînd 
pe stradă putem observa persoane 
ce posedă un comportament vio-
lent, devin provocatori sau dețin un 
nivel scăzut de instruire și educație. 
În astfel de cazuri trebuie să fim 
precauți, asigurîndu-ne securitatea 
personală de a nu deveni victima 
unor acte împotriva normelor de 
conduită. În această ordine de idei 
aș vrea să specific cele mai impor-

tante reguli și cele mai dese situații 
întîlnite pentru a ne apăra de rău-
făcătorii și pentru a combate feno-
menul criminalității:

Este foarte bine să păstrăm 1. 
banii și portmoneul în buzunarele 
interioare pe cît mai aproape de 
corp și nici într-un caz în buzuna-
rele din spate.

Cînd mergem la cumpărături 2. 
nu este cazul să ne etalăm cu port-
moneul.

Aflîndu-ne în mulține la 3. 
magazin, la gară sau în transport 
public este bine de ținut geanta la 
piept, astfel ca nimeni să nu o poată 
deschide sau tăia cu lama.

Atunci cînd ridicăm o 4. 
persoană de jos, trebuie să fim 
prudenți, deoarece ne poate extrage 
tot conținutul buzunarului.

Cînd ne aflăm în transport 5. 
public și observăm că o persoană 
se apropie sau se lipește de noi, 
trebuie să fim precauți, deoarece 
acesta caută să intre în vorbă, caută 
un sfat pentru a ne dezechilibra și 
sustrage bunurile.

Pe timp de noapte ar fi bine 6. 
de evitat pe cît de posibil să nu cir-
culăm pe străzile întunecoase sau 
necirculate.

Dacă observăm că cineva ne 7. 
urmărește ar fi de dorit să schim-
băm traseul, spre unele zone mai 
iluminate. Chiar dacă nu ne-a ata-
cat persoana respectivă – sesizăm 
imediat poliția, astfel putem să 
contribuim la pevenirea unor fapte 
nedorite.

Cînd ne pomenim în situația 8. 
de-a urca în ascensor cu persoane 
suspecte și necunoscute ar fi de dorit 
să folosim orișice motivație pentru 
a refuza și să nu ne lăsăm păcăliți 
de îmbrăcăminte elegantă a acesto-
ra, iar în cazul că persoana opune 
rezistență și încearcă să ne urce cu 
fotța în ascensor – o modalitate de-a 
rămîne în siguranță este de a telefo-
na la ușa unui vecin de la parter.

Cînd avem de achitat une-9. 
le servicii, nu este binevenit de-a 
scoate toți banii din buzunar pentru 
a achita prestația respectivă și a nu-
măra banii în ochii tuturor.
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Cînd vorbim la telefon în 10. 
stradă, ar fi bine de atras atenția la 
toate persoanele din jurul nostru.

Un lucru binevenit ar fi de 11. 
a ne pregătii banii din timp pentru 
achitarea călătoriei înainte de a ne 
urca în transport.

Cînd avem de urcat une-12. 
le scării, ar fi necesar să privim 
cu mare atenție și persoanele care 
urcă scările din jurul nostru, pen-
tru a ne asigura securitatea noastră 
personală.

În special, doamnele cu 13. 
pachete voluminoase trebuie să fie 
cît mai prudende, deoarece cumpă-
răturile le abat atenția și pot deveni 
ținta răufăcătorilor în primele mo-
mente.

Iar cel mai important lucru 14. 
este că femeile obișnuiesc să pună 
portmoneul în sacoșă deasupra pe 
cumpărături care la fel le atrage 
atenția hoților de buzunare.

De obicei cititul în locurile 15. 
publice este cel mai frecvent și cea 
mai ușoară metodă de a-i deposeda 
pe proprietari de bunuri, pentru că 
în timpul lecturii victima este dez-
echilibrată de atenția asupra bunu-
rilor sale și acest lucru permite in-
divizilor sustragerea bunurile mai 
ușor.

Trebuie să fim cît mai 16. 
prudenți la ceasul și la brățara de pe 
mînă, iar în același timp o atenție 
sporită o atragem și la lănțișorul de 
aur de la gît.

Cînd ne deplasăm în trans-17. 
portul public, nu este firesc de-a sta 
lîngă ușă, deoarece în timpul des-
chiderii ușii putem să ne pomenin 
fără bagaje.

De cele mai multe ori, pentru 
a asigura securitatea locuințelor, 
instituțiilor și organizațiilor, agenții 
economici recurg la instalarea ca-
merelor de supraveghere, a dife-
ritor detectoare sau la angajarea 
agenților de securitate, care asigură 
fizic securitatea criminologică pri-
vată din interiorul încăperilor, prin 
supravegherea și monitorizarea 
persoanelor care se află în interio-
rul acesteia. Iar cînd este cazul de 
transportat unele obiecte primordi-

ale, securitatea acestora de aseme-
nea este asigurată de cărte agenții 
de pază care sunt dotați cu echipa-
mente speciale, inclusiv cu arme de 
foc. Aceștia însoțesc mijloacele de 
transport, supraveghează producția, 
documentele, banii inclusiv și per-
soanele, și intervin doar cînd există 
pericolul unui atac direct.

 Individul este în continuă po-
sibilitate de a fi expus diferitelor 
fapte antisociale în viața cotidiană, 
fie că muncește, fie că se odihnește 
sau alte situații similare de genul 
dat. Trăim într-o societate unde 
mereu vedem la televizor diferite 
accidente, precum ar fi: produce-
rea unor avarii, survenirea unor 
calamități naturale sau că au loc 
unele acte de terorism, soldate cu 
mari prejudicii morale și materiale 
sau pierderi de vieți amenești. Cu 
toate că aceste incidente se produc 
de cele mai dese ori din inacțiunea 
făptuitorilor, există totuși în socie-
tate un element extrem de periculos 
care atentează la viața și securitatea 
personală – individul cu înclinații 
criminale, deosebindu-se de ceilalți 
cu o treaptă scăzută de instuire și 
un sistem fulgerător de reacție. Iar 
,,în aceste împrejurări, este impor-
tant să cunoaștem cum trebuie să 
ne comportăm sau cum să proce-
dăm în cazul în care cineva încear-
că să pătrundă în apartament, să ne 
smulgă geanta, dacă un necunoscut 
bate la ușă, dacă primim telefoane 
ciudate sau suspecte, ori am remar-
cat persoane dubioase stînd într-un 
autoturism în preajma casei fără o 
treabă anume”[5,p. 5]. 

Pentru a nu fi înșelați și a nu 
deveni ținta unor atacuri contra 
securității personale, propun pentru 
analizare și respectare următoarele 
măsuri de securitate:

Niciodată nu este cazul să a) 
discutăm cu partenerii de afaceri 
despre viața noastră personală, 
despre secretul personal și despre 
situația financiară, deoarece aface-
rea în economie este cel mai dău-
nător factor al vieții personale unde 
partenerii încearcă să obțină autori-
tate și tot controlul.

Trebuie să fim cît mai b) 
prudenți cu persoanele necunoscu-
te și indiscrete care ne propun să 
cumpărăm obiecte la prețuri mai 
mici decît prețul lor de cost, deoa-
rece aceste obiecte pot fi necalita-
tive sau dobîndite prin intermediul 
unor activități ilicite.

În timpul încheeri unor con-c) 
tracte de vînzare-cumpărare sau 
contracte cu unitățile economice, 
este necesar de a insista pentru a ne 
fi oferite și garanții în urma acestor 
tranzacții. Cea mai eficientă moda-
litate de-a combate criminalitatea 
în domeniul dat este de a verifica 
mijloacele bănești și parafele la 
unitățile bancare sau la fondatori.

În cazul în care alegem ca-d) 
lea de-a procura un obiect în afara 
piețelor autorizate, ar fi binevenit 
să fim însoțiți de o persoană de în-
credere pentru a verifica pe loc ar-
ticolul cumpărat și de a transmite 
însoțitorului obiectul cumpărat, ca 
acesta din urmă să nu fie schimbat 
cu un alt obiect în timpul numărării 
banilor și transmiterii acestora.

Menționînd aceste măsuri de 
protecție și siguranță, doresc să 
specific că trăim într-o societate în 
care pericolele de diverse tipuri ne 
urmăresc la fiecare pas. Este ab-
solut necesar să încercăm pentru 
binele nostru, să ne asigurăm secu-
ritatea personală și să evităm pe cît 
este de posibil să ajungem victime 
ale răufăcătorilor.

Cu toate că organele de drept 
din țară duc o luptă majoră cu fe-
nomenul criminalității, totuși în 
unele ipostaze este greu de prevenit 
și de curmat comiterea unei fapte 
antisociale, ceea ce duce la înspăi-
mîntarea cetățenilor și la suscitarea 
forțelor de ordine. În această ordine 
de idei vreau să menționez că anual 
pe teritoriul Republici Moldova se 
desfășoară un sondaj cu privire la 
rata criminalității și a nivelului de 
siguranță a cetățenilor. Deci, con-
form sondajului desfășurat în luna 
ianuarie 2017, Ministerul Afaceri-
lor Interne a anuțat în ce raioane 
din țara noastră se atestă cea mai 
înaltă rată a criminalități. Și anu-
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me, aceaste fiind cele mai aglome-
rate orașe, precum sunt Chișinău 
și Bălți.

Rata medie a criminalității în 
mun. Chișinău este de 175 de ca-
zuri la 10 mii de locuitori, pe cînd 
în mun. Bălți se atestă un raport 
de 119 de cazuri la 10 mii de locu-
itori. Făcînd o referire la celelalte 
raioane ale țării putem specifica 
că la Criuleni s-au înregistrat 109 
de cazuri la 10 mii de cetățeni, la 
Rezina este un raport de 107 de 
cazuri la 10 mii decetățeni, aces-
ta fiind urmat de Cantemir cu o 
rată de 105 la 10 mii de cetățeni și 
Ceadîr-Lunga cu 103 de cazuri la 
10 mii de cetățeni.

Dar, partea pozitivă a raportului 
respectiv este că, cea mai mare se-
curitate personală și cea mai mică 
situație criminogenă s-a înregistrat 
la Tighina cu 14-15 de cazuri la 10 
mii de cetățeni, care este urmat de 
Fălești cu 57 de cazuri la 10 mii 
de cetățenii și Sîngerei cu 62 de 
cazuri la 10 mii de cetățeni.

Conform datelor oferite de mi-
nisterul de resort, în anul 2016 pe 
teritoriul RM au fost înregistrate 
peste 38 mii de infracțiunii, cu 
6,14 la sută mai mult decît în anul 
precedent. Printre faptele ilicite cu 
care luptă omul de rînd sunt furtu-
rile, jafurile, tîlhăriile etc.

Concluzie. În concluzie voi 
încerca să mă expun asupra ideii 
principale: Dacă o securitate mai 
mare înseamnă o criminalitate mai 
mică – atunci răspunsul ar fi DA, 
însă desigur pentru unii dintre noi 
siguranța personală se rezumă la a 
putea face față zilei de mîine, din 
punct de vedere financiar, pentru 
alții aceleași concepte reprezintă 
o serie de aspecte complexe de la 
siguranța personală de zi cu zi. Un 
loc aparte în conceptul de securi-
tate personală îl ocupă prevede-
rea. A fi prevăzător înseamnă să te 
gîndești în perspectivă. A fi prevă-
zător nu înseamnă să devii parano-
ic, iar grija privind siguranța să îți 
conducă viața, asta ar fi o prostie. 
Nu putem face greșeala mai mare 

decît să ne imaginăm că în confor-
tul caselor și orașelor noastre ni-
meni și nimic nu ne poate atinge. 
Poate nu azi, poate nu mîine sau 
poate niciodată nu vor fi victimele 
unor hoți de buzunare, sau a unei 
tîlhării, însă după cum se învață 
la criminalistică și criminologie 
există o tipologie a victimelor, o 
serie de factori comportamentali 
care ne transformă în victimă. 
Deci, de cele mai dese ori noi tre-
buie să atragem atenția asupra ro-
lului nostru în societate și asupra 
bunurilor pe care le avem asupra 
noastră.
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