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Descrierea succintă a corelării cursului cu programul de studii 
Disciplina „Securitatea internațională”reprezintă un obiect de studiu furnizat studenţilor ciclului I (universitar), 
orientat spre însușirea și aprecierea contextului internațional de securitate, ansamblul instituțiilor și 
mecanismelor privind asigurarea și garantarea securității internaționale, ținându-se cont de specificul 
formării profesonale a viitorilor ofițeri ai Armatei Naționale a Republicii Moldova. 

Competenţe dezvoltate în cadrul cursului 
Competenţe generale: 

- abilitatea de autoinstruire; 
- favorizarea soluţionării problemelor prin colaborare; 
- dezvoltarea abilităţilor decizionale. 
 

Competenţe specifice: 

 importanţa şi necesitatea studierii disciplinei Securitatea internațională; 
 noţiunile specifice de bază a disciplinei; 
 cunoaşterea conceptelor privind evoluţia teoriei şi practicii procesului de garantare a securităţii 

internaţionale; 
 spaţiul istoric, particularităţile dezvoltării istoriei fenomenului juridic pe segmentul militar în 

evoluţia fenomenului de securitate; 
 să identifice și să explice esența principiilor de bază ale securităţii internaţionale; 
 să identifice factorii de risc în procesul de garantare a securităţii internaţionale; 
 să cunoască sistemul instituțional al securității internaţionale. 

Finalităţi de studii ale cursului 
La nivel de aplicare studenţii vor putea: 

 structurarea unei descrieri a sistemului internațional de securitate; 
 selectarea şi analiza materialelor provenite din diferite surse; 
 analiza şi structurarea situaţiei juridico-militare în domeniul securităţii internaţionale; 
 identificarea diferenţelor dintre două sau mai multe interpretări date unei situaţii juridice concrete; 
 calificarea situaţiilor şi fenomenelor juridice prin prisma cunoştinţelor obţinute în cadrul 

disciplinei; 
 determinarea locului şi importanţei Republicii Moldova în contextul securității internaționale. 
 

La nivel de integrare studenţii vor putea: 

 atitudinea pozitivă şi responsabilă faţă de domeniul ştiinţific; 
 atitudinea pozitivă faţă de un mediu ştiinţific centrat pe valori şi relaţii democratice ; 
 respect pentru valorile culturale, morale şi civice; 
 valorificarea optimă şi creativă a propriului potenţial în activităţile ştiinţifice; 
 toleranţă, onestitate şi echilibru moral; 
 participarea la propria dezvoltare profesională; 
 utilizarea cunoțtințelor obținute în domeniul de specializare profesională. 



Condiţii prerechizit: pentru studierea și însușirea materiei disciplineiSecuritatea internaționalăeste necesară 
posedarea termenilor și cunoștinelor în materie de istorie și artă militară, teoria statului și dreptului,securitate 
națională, drept internațional umanitar etc. 

Teme de bază: Starea de pace în istoria umană;Noțiunea securității internaționale;Pacea și securitatea ca 
fenomen social şi valoare fundamentală a comunității internaționale;Impactul doctrinelor politico-
militare asupra securităţii internaţionale; Cadrul juridic internațional privind pacea și securitatea 
internaională;Principiile dreptului internațional al securității;Rezolvarea pașnică a diferendelor 
internaționale; Dezarmarea şi securitatea internaţională;Dreptul internațional penal – mecanism de 
restabilire a păcii și securității internaționale; Noțiunea și abordări empirice privind probleme, riscurile și 
amenințările asimetrice;Criterii privind clasificarea riscurilor și amenințărilor asimetrice;Identificarea, 
prevenirea și diminuarea consecințelor riscurilor și amenințărilor asimetrice; Conflictele armate cu 
caracter asimetric: provocări la adresa păcii și securității internaționale;Ideea unei Europe unite din 
antichitate pînă în prezent;Tratatele constitutive ale Uniunii Europene și securitatea internațională; Planul 
Marshall: esenţa, conceptul, scopul şi importanţa acestuia pentru securitatea statelor membre ale 
Organizaţiei Europene pentru Cooperare  şi Dezvoltare; Politica Europeană de securitate și apărare 
Comună: esenţă, obiective şi realizări; Agenția Europeană de Apărare;Aspecte istorice privind rolul 
organizațiilor internaționale în calitate de mecanisme privind asigurarea păcii și securității 
internaționale;Societatea Națiunilor – prima organizație cu vocație universală în istoria 
mapamondului;Tentativele de creare a mecanismelor regionale în perioada interbelică cu participarea 
României Mari;Cauzele care au determinat apariția  Organizaţiei Naţiunilor Unite, Organizaţiei pentru 
Securitate şi Cooperare în Europa, Uniunea Europei Occidentale, Organizaţia Tratatului Atlanticului de 
Nord.Unele chestiuni privind Tratatul de la Varșovia și securitatea internațională;Securitatea 
internațională și Asociația națiunilor din sud-estul Asiei;Organizația Unității Africane – Uniunea 
Africană și securtiatea internațională;Constituirea Organizației Națiunilor Unite. Membri fondatori și 
membri acceptați;Structura, scopul și misiunea Organizației Națiunilor Unite;Organele Organizației 
Națiunilor Unite cu atribuții privind asigurarea păcii și securității internaționale;Consiliul de Securitate al 
Organizației Națiunilor Unite;Dreptul de veto și rezoluțiile Consiliului de Securitate al Organizației 
Națiunilor Unite;Cooperarea Organizației Națiunilor Unite cu alte organizații internaționale în materile 
de pace și securitate internațională;Cauzele și circumstanțele formării OSCE; Misiunea și structura 
OSCE în contextul securității internaționale; Cauzele și circumstanțele formării NATO;Misiunea și 
structura NATO în contextul securității internaționale;Cauzele și circumstanțele formării Consiliuli 
Europei;Misiunea și structura CoE în contextul securității internaționale;CEDO și CtEDO – mecanisme 
ale CoE: în contextul securității internaționale;Statutul de neutralitate al Republicii Moldova de la 
eficacitate la desuetudine;Participarea efectivelor militare ale Armatei Naționale la operațiunile de 
menținere a păcii; Colaborarea strategică a Republicii Moldova cu NATO: în contextul securității 
internaționale; Implicațiile asupra securității internaționale prin asocierea Republicii Moldova la Uniunea 
Europeană;Rezolvarea conflictului din zona nistreană a Republicii Moldova, subiect pe agenda securității 
internaționale. 
 

Strategii de predare-învăţare: prelegeri, lucrări individuale, consultaţii, brainstorming, dezbateri indiciduale și 
coelctive. 

Strategii de evaluare: teste de evaluare, prezentări, rapoarte, dezbateri, elaborarea portofoliilor, teze/proiecte etc. 
Nota finală se constituie din rezultatul evaluării finale (40%), curente (40 %) și calităţii lucrului individual al 
studentului pe parcursul semestrului (20%). 
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