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Summary. Military body of the state is a specifi c 
social institution of society, ordered in terms of structure 
and hierarchy, the dominant functional relationships, 
coordination and subordination, a specifi c element of 
the mechanism of state power packed with features 
and technical means -materials necessary (military 
equipment) to perform state functions military security 
in extraordinary situations that endanger its stability. 
Philosophical aspects of the military form of state 
research needs to be supplemented with principles and 
special military requirements, which determines the 
structure and should include: the unique complement of 
staff, its appearance, unifi ed and centralized command 
of military forces, organizational structure, unit type of 
weapons and military equipment, uniform system of 
education, education and social-psychological support 
to all elements of the military, a unique way of military 
service, a unique system of social protection of soldiers 
and their family members, demobilized persons.

Keywords: military body of the state, national se-
curity, security institutions, military structures, army, 
military forces.

Rezumat. Organismul militar al statului consti-
tuie un institut social specifi c al societăţii, ordonat din 
punct de vedere structural şi ierarhic, în care domină 
relaţii funcţionale, de coordonare şi de subordonare, 
un element specifi c al mecanismului de stat, dotat 
cu funcţii de putere şi cu mijloace tehnico-materiale 
necesare (armament şi tehnică militară), în vederea 
îndeplinirii funcţiilor statului în domeniul securităţii 
militare în situaţii extraordinare, care îi periclitează 
stabilitatea. Aspectele fi losofi ce ale cercetării formei 
organismului militar al statului urmează a fi  completa-
te cu principii şi exigenţe militare speciale, care îi de-
termină structura şi care ar trebui să includă: sistemul 
unic de completare a personalului, aspectul acestuia, 
comanda unitară şi centralizată a forţelor militare, 
structura organizaţională, tipul unitar de armament şi 
de tehnică militară, sistemul unitar de învăţământ, de 
educaţie şi de asistenţă social-psihologică a tuturor 
elementelor organismului militar, o modalitate unică 
de satisfacere a serviciului militar, un sistem unic de 
protecţie socială a militarilor şi membrilor familiilor 
lor, precum şi a persoanelor demobilizate. 

Cuvinte-cheie: organismul militar al statului, 
securitatea națională, instituții de securitate, structuri 
militare, forțele militare.

Premisa teoretică necesară studierii organismu-
lui militar al statului o constituie refl ecţia fi losofi -
că asupra esenţei şi structurii acestuia. Cu referire 
la Republica Moldova, soluţionarea respectivei 
probleme este de o actualitate deosebită, având în 
vedere că se afl ă la etapa importantă de constitu-
ire şi consolidare, iar organismul său militar trece 
printr-un proces difi cil de edifi care şi de reformare. 
Pentru înţelegerea şi conceptualizarea fenomenelor 
legate de problema dată, este necesar să examinăm 
aspectul logic şi etimologic al elementelor compo-
nente ale noţiunii de „organism militar”.

După cum menţionează A. Prigojin, organismul 
trebuie studiat nu ca un fenomen izolat, existent 
de sine stătător, ci ca element al structurii sociale, 
ca formă a unor relaţii sociale mai largi (econo-
mice, sociale, tehnico-organizaţionale, social-
psihologice). Altfel spus, organismul constituie, în 
primul rând, un fenomen social, natura căruia nu 
poate fi  înţeleasă fără analiza determinării externe, 
macrosociale a acestuia. Organismul constituie unul 
din tipurile de comunicaţie de rând cu grupul social, 
aşezarea, familia, pe care se întemeiază structura so-
cială. „Societatea contemporană nu poate funcţiona 
altfel, decât creându-şi organisme. Concomitent, se 
complică relaţiile sociale, în cadrul cărora organis-
mele fi gurează în calitate de obiect” [1, p. 10].

Potrivit viziunilor ştiinţifi ce moderne, „organis-
mul” (fr. organisme, de la lat. organiso) constituie 
forma de legătură interdependentă a elementelor 
sistemului cu scopul asigurării existenţei acestuia; 
procesul de ordonare şi de constituire a sistemului, 
starea de ordine, tipul de funcţionare a sistemului 
[2, p. 100]. Noţiunea de „organism” conţine, de obi-
cei, caracteristicile dinamice ale sistemului vizând 
funcţionarea, comportamentul şi raporturile recip-
roce ale elementelor acestuia. 

Pot fi  remarcate două calităţi ale organismului: 
ordonarea şi orientarea. Ordonarea este defi nită can-
titativ drept unitate contrarie entropiei sistemului. 
Orientarea organismului se defi neşte ca o corespun-
dere (sau necorespundere) a sistemului condiţiilor 
mediului social, precum şi raţiunii unui anumit tip 
de organizare, din punctul de vedere al menţine-
rii funcţionării efi ciente a sistemului. În opinia lui 
A. Prigojin, cu referire la obiecţii sociali, noţiunea 
de „organism” se referă la trei sensuri:

1. ca element al structurii politice – ca unitate 
de stat cu caracter instituţional, ocupând un anumit 
loc în societate şi destinat îndeplinirii unor funcţii 
strict determinate (în acest sens, organismul militar 
se prezintă drept institutul social cu un anumit sta-
tut şi obiect autonom, un sistem de relaţii unind un 
anumit număr de indivizi din punct de vedere juri-
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dic, pentru atingerea unui anumit scop în domeniul 
securităţii militare;

2. ca activitate şi proces constând în infl uenţarea 
programată asupra obiectului prin constatarea func-
ţiilor respective ale elementelor sistemului, aduce-
rea la acelaşi numitor a legăturilor, defi niţiilor, sco-
purilor şi sarcinilor;

3. gradul de ordonare internă, de corelare a păr-
ţilor cu întregul, structura bine ordonată, tipul de 
legături / relaţii ca metodă / mijloc de unire a ele-
mentelor în cadrul unui sistem [3, p. 22].

În cadrul determinării apartenenţei noţiunii de 
„organism” la un anumit domeniu de funcţionare a 
societăţii sunt utilizate, în mod obişnuit, trăsăturile 
acestuia. În cazul nostru, trăsătura defi nitorie o con-
stituie sintagma „militar”. După cum s-a menţionat 
anterior, actualmente în mediul teoreticienilor au loc 
dezbateri aprinse în jurul aplicării noţiunii de „orga-
nism”, cu trăsăturile de „militar” şi „armată”. Utili-
zând o trăsătură sau alta în anumite situaţii concrete, 
„militar” se referă la „ce ţine de armată, de război”, 
iar „armată” înseamnă apartenenţă la o armată, ser-
viciu în armată, însoţit de acţiuni militare, totalitatea 
forţelor militare dintr-un stat etc. [4]. În opinia noas-
tră, această situaţie şi abordare contradictorie nece-
sită o analiză social-fi losofi că obiectivă, cu scopul 
identifi cării adevărului în acest domeniu.

În limba latină s-a utilizat noţiunea de armată 
(armata), care pe teritoriul actual al Republicii Mol-
dova, s-a utilizat în sensul de „oaste”. La începuturi 
însă, acest cuvânt avea forma lui „arma”. Adjecti-
vul „de armată” se întâlneşte, pentru prima dată, în 
statutul militar al Imperiului Roman [5, p. 15]. În 
limba germană, forţele armate sunt desemnate cu 
cuvântul „Streitkraft”, constând din două elemente, 
traduse textual – Streit (dispută) şi Kraft (forţă).

În aşa mod, analiza semantică şi etimologică a 
îmbinării de cuvinte „organism militar”, precum şi 
sistematizarea viziunilor fi losofi ce existente, permi-
te să afi rmăm că noţiunea în cauză este utilizată în 
următoarele sensuri:

a) de sistem militar al statului care funcţionează 
pe principii de drept, juridice şi având sarcina de 
a contribui la promovarea politicii interne şi celei 
externe prin mijloace militare;

b) de armată şi forţe militare în calitate de ele-
ment principal al domeniului militar al statului;

c) de structură militară, spre deosebire de struc-
turile civile din domeniul militar al statului (prepon-
derent, în ţările dezvoltate ale lumii);

d) de parte componentă a organismului politic, 
de instituţie specială creată de către anumite gru-
puri sociale, de partide şi mişcări social-politice în 
vederea realizării anumitor obiective (lupta pentru 

putere, mişcarea de eliberare naţională etc.) cu aju-
torul violenţei militare sau cu ameninţarea aplicării 
forţei (în special de către formaţiunile nelegitime şi 
neformale);

e) de structuri militare ale organizaţiilor inter-
statale, cum ar fi  Alianţa Nord-Atlantică, Organiza-
ţia tratatului securităţii colective, ONU ş.a.

Deşi nu se regăseşte în actele normative, noţi-
unea de „organism militar al Republicii Moldova”  
este utilizată în proiectul Strategiei Militare (2013). 
Din acest considerent, apare drept un pas logic, în 
contextul cercetării noastre, analiza premiselor so-
ciale ale apariţiei, conţinutului şi corectitudinii utili-
zării în Republica Moldova a noţiunii în cauză.

Evenimentele social-politice care s-au produs la 
sfârşitul anilor ʼ80 ai secolului trecut au avut drept 
consecinţă proclamarea suveranităţii Republicii Mol-
dova la 23 iunie 1990. Peste un an de la declararea 
suveranităţii, la 27 august 1991, Republica Moldova 
şi-a proclamat independenţa. Situaţia creată a grăbit 
crearea instituţiilor statale specifi ce. Alături de altele, 
ca un atribut fi resc al statului, s-a impus crearea Ar-
matei Naţionale. Declararea suveranităţii şi indepen-
denţei statale a Republicii Moldova demonstrau că 
formarea unei instituţii militare prop rii, care ar garan-
ta integritatea ei teritorială, este obligatorie şi inevita-
bilă. Toate acestea au constituit premisele principale 
ce au condus la crearea organismului militar propriu 
care va avea drept scop primordial apărarea integrită-
ţii teritoriale, a suveranităţii şi independenţei statale a 
Republicii Moldova [6].

La 11 mai 1990, prin Hotărârea Sovietului Sup-
rem al R.S.S.M. nr. 16-XII a fost creată Comisia 
parlamentară pentru securitatea statului şi proble-
mele militare [7]. În baza Hotărârii Parlamentului 
nr. 254-XII din 4 septembrie şi a Hotărârii Guvernu-
lui nr. 319 din 12 septembrie 1990 este creat Depar-
tamentul de Stat pentru problemele militare. La 18 
octombrie 1990, prin Hotărârea Guvernului nr. 404, 
a fost numit primul director general al Departamen-
tului de Stat pentru problemele militare în persoana 
domnului Nicolae Chirtoacă, ce avea să stea la baza 
adoptării pachetului de legi şi de acte legislative ne-
cesare pentru crearea Armatei Naţionale [8].

Crearea statului şi menţinerea lui în plan politic 
pe arena internaţională reclamă instituţii corespun-
zătoare. Una din problemele principale ce trebuia 
rezolvată la acea oră era constituirea Armatei Na-
ţionale. Luând ca bază Declaraţia de suveranitate, 
Declaraţia de Independenţă, Constituţia ţării şi por-
nind de la ideea apărării tânărului stat, preşedinte-
le republicii, Mircea Snegur, la 3 septembrie 1991, 
prin Decretul nr. 193, în conformitate cu legislaţia 
internă a Republicii Moldova şi dreptul interna-
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ţional, în scopul asigurării apărării suveranităţii şi  
integrităţii  teritoriale a statului, decretează crearea 
Forţelor Armate ale Republicii Moldova [9]. 

Rolul principal în constituirea organismului 
militar propriu îi revine Departamentului de Stat 
pentru problemele militare. În scopul păstrării bazei 
tehnico-materiale necesare pentru asigurarea funcţi-
onării Forţelor Armate ale Republicii Moldova, prin 
decretul nr. 234 al Preşedintelui Republicii Moldo-
va din 14 noiembrie 1991 se declarau patrimoniu 
naţional armamentul, muniţiile, mijloacele de trans-
port, tehnica militară, bazele militare şi celelalte 
bunuri ce aparţineau unităţilor militare ale armatei 
sovietice, dislocate pe teritoriul republicii. Pentru  
viitor, se interzicea evacuarea armamentului, tehni-
cii şi bunurilor materiale [10].

Complexitatea acţiunilor practice impunea 
necesitatea unui organism de conducere, activita-
tea căruia să fi e mult mai efi cientă în funcţionare. 
Astfel, la 5 februarie 1992 a fost creat Ministerul 
Apărării ca organ de conducere al Forţelor Armate, 
primul Ministru al Apărării fi ind numit general de 
divizie Ion Costaş.

Unii autori sunt destul de critici la evaluarea ca-
lităţii procesului de creare a forţelor armate ale ţării. 
De exemplu, analistul și expertul militar V. Cibotaru 
este de părere că „procesul creării forţelor armate 
şi a sistemului naţional de apărare a decurs fără a 
avea la bază concepţii şi programe în domeniul se-
curităţii naţionale şi a construcţiei militare în stat, 
sistematizate şi coordonate cu interesele fundamen-
tale ale statului. Deciziile în problemele construcţi-
ei militare se elaborau de către Ministerul Apărării, 
ţinându-se cont de viziunile şi conceptele proprii, 
fără participarea nemijlocită a organelor de condu-
cere şi administrare” [11, p.95].

Formulele ambigue şi lipsa altor stipulaţii în 
Legea fundamentală au condus la aceea că, pentru 
desemnarea organismului militar al Republicii Mol-
dova, atât la nivel ofi cial, cât şi la cel cotidian, s-a 
înrădăcinat noţiunea de „Forţe Militare ale Repub-
licii Moldova, alte formaţiuni militare”. S-a creat, 
astfel, o situaţie paradoxală, când prin „formaţiuni 
militare” se aveau în vedere nu creaţii concrete, ci 
orice structuri de forţă, inclusiv cele care puteau fi  
create în viitor. Pe moment, noţiunea de „organism 
militar al statului” lipseşte din actele legislative care 
reglementează domeniul respectiv, fi ind întâlnită 
doar în proiectul Strategiei Militare (2013). 

Cum în gândirea fi losofi co-militară moldove-
nească contemporană lipseşte o defi niţie construc-
tivă (doctrinară şi legitimată) a formaţiunii militare, 
care ar satisface necesităţile sociale şi, totodată, ar 
refl ecta realităţile sociale existente, propunem ur-

mătoarea defi niţie a acestei componente importante 
a organismului militar al statului: formaţiunea mili-
tară constituie o unitate socială specifi că, elementul 
de bază al organismului militar al statului, având 
o structură relativ stabilă, o componenţă omogenă 
constând din militari, activând în baza principiului 
conducerii unice pentru îndeplinirea sarcinilor şi 
funcţiilor cu ajutorul violenţei. Formaţiunile milita-
re se împart în unităţi, divizii, detaşamente etc.

Renunţând fără niciun temei la utilizarea unor 
astfel de noţiuni unanim recunoscute, ca „armata”, 
„forţele armate”, desemnând în mod tradiţional or-
ganizaţia militară, elita politică şi militară din Re-
publica Moldova, preluând experienţa Federaţiei 
Ruse, a impus societăţii noţiunea generică de „orga-
nizaţie militară a statului”, în sens de defi niendum, 
echivalentă de facto noţiunii de „domeniu militar al 
societăţii”.

Având în vedere această situaţie, considerăm 
că efortul puterii politice trebuie direcţionat spre 
reglementarea şi ordonarea relaţiilor sociale din 
cadrul domeniului militar al societăţii moldoveneşti. 
Activitatea respectivă trebuie începută cu elaborarea 
unei defi niţii ştiinţifi ce a organismului militar al sta-
tului, care să fi e lipsită de contradicţii interne şi să 
oglindească în mod adecvat conţinutul acestui feno-
men social important în condiţiile transformării so-
cietăţii. Generalizarea şi sinteza concepţiilor existen-
te în gândirea fi losofi că şi teoretico-militară permite 
formularea următoarei defi niţii de lucru: organismul 
militar al statului constituie un institut social specifi c 
al societăţii, ordonat din punct de vedere structural 
şi ierarhic, în care domină relaţii funcţionale, de co-
ordonare şi de subordonare, un element specifi c al 
mecanismului de stat, dotat cu funcţii de putere şi 
cu mijloace tehnico-materiale necesare (armament 
şi tehnică militară), în vederea îndeplinirii funcţiilor 
statului în domeniul securităţii militare în situaţii ex-
traordinare, care îi periclitează stabilitatea.

Aspectele fi losofi ce ale cercetării formei orga-
nismului militar al statului urmează a fi  comple-
tate cu principii şi exigenţe militare speciale, care 
îi determină structura şi care ar trebui să includă: 
sistemul unic de completare a personalului, aspec-
tul acestuia, comanda unitară şi centralizată a for-
ţelor militare, structura organizaţională, tipul unitar 
de armament şi de tehnică militară, sistemul unitar 
de învăţământ, de educaţie şi de asistenţă social-
psihologică a tuturor elementelor organismului mi-
litar, o modalitate unică de satisfacere a serviciului 
militar, un sistem unic de protecţie socială a milita-
rilor şi membrilor familiilor lor, precum şi al per-
soanelor demobilizate.

Pornind de la situaţia creată în domeniul mili-
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tar al societăţii, considerăm necesar să se elaboreze 
un nou model social de perspectivă al organismului 
militar al statului, care să ţină seama de elaborări-
le ştiinţifi ce şi de experienţa practică, atât străină, 
cât şi cea naţională în domeniu. În opinia noastră, 
structura organismului militar al statului trebuie 
să fi e determinată de natura acesteia, de o anumită 
subordonare ierarhică a nivelelor ei, de obiectivele 
şi sarcinile concrete de conducere a sa, precum şi să 
conţină o serie de componente legate între ele con-
form principiului subordonării. Cu toate acestea, în 
Republica Moldova s-a constituit o structură oare-
cum nenaturală, nefi rească a organismului militar al 
statului, care nu corespunde exigenţelor societăţii. 
O atare situaţie poate periclita nu numai stabilitatea 
societăţii, ci şi securitatea statului în ansamblul său.

Analiza stării curente a lucrurilor în domeniul 
asigurării securităţii statului confi rmă că structu-
ra organismului militar contemporan al Republicii 
Moldova constă din următoarele elemente:

1. Componenta politică a structurii organismu-
lui militar în calitate de element specifi c al mecanis-
mului de stat.

Principalii subiecţi ai conducerii de stat în do-
meniul militar, la acest nivel, sunt:

- Preşedintele Republicii Moldova – Coman-
dantul Suprem al Forţelor Armate (art. 87, p. 1 al 
Constituţiei Republicii Moldova) – exercită condu-
cerea generală a domeniului securităţii naţionale şi 
celui al apărării Republicii Moldova [12];

- Parlamentul Republicii Moldova, în cadrul 
căruia a fost creat şi funcţionează Comisia pentru 
securitate naţională, apărare şi ordine publică (art. 
66 al Constituţiei Republicii Moldova), care apro-
bă doctrina militară a statului, determină direcţiile 
politicii interne şi celei externe, ale securităţii na-
ţionale, creează baza legislativă în acest domeniu, 
aprobă hotărârile cu privire la introducerea stării de 
urgenţă, de asediu şi de război, a mobilizării parţiale 
sau generale;

- Guvernul Republicii Moldova, în componenţa 
căruia din ofi ciu fac parte conducătorii ministerelor, 
care asigură suveranitatea de stat, adoptă măsuri de 
asigurare a capacităţii de apărare şi a securităţii na-
ţionale a Republicii Moldova;

Consiliul Suprem de Securitate al Republicii 
Moldova (Decret nr. 664 din 10.06.2013 „Cu privire 
la constituirea Consiliului Suprem de Securitate”), 
care este un organ colegial pe lângă Preşedintele 
Republicii Moldova, investit cu funcţii de elaborare, 
coordonare şi monitorizare a politicilor în domeniul 
securităţii naţionale; examinează informaţiile privind 
funcţionarea sistemului naţional de apărare, inclusiv 
structura generală şi efectivul Forţelor Armate [13];

- Marele Stat Major al Armatei Naţionale, autori-
tatea centrală a Armatei Naţionale, care are misiunea 
de a asigura şefului Marelui Stat Major al Armatei 
Naţionale comanda militară a armatei. Domeniile 
cele mai importante ale activităţii Marelui Stat Major 
al Armatei Naţionale sunt: planifi carea acţiunilor de 
luptă şi de alt gen; menţinerea şi perfecţionarea ca-
pacităţii de luptă şi mobilizare a trupelor; pregătirea 
operativă de luptă şi mobilizare [14].

2. Componenta administrativă a structurii mili-
tare a statului.

La acest nivel, conducerea formaţiunilor milita-
re este exercitată de către ministere şi alte organe ale 
puterii executive, înzestrate cu astfel de competenţe. 
În limitele competenţelor de care dispun, ele asigură 
exercitarea sarcinilor şi funcţiilor cu care sunt în-
zestrate de către Constituţie, de actele Preşedintelui 
Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Moldo-
va, realizează concepţiile, programele în domeniul 
securităţii militare, menţin forţele şi mijloacele de 
asigurare a securităţii militare în stare de pregătire 
constantă de aplicare a forţei militare.

3. Componenta strategică a structurii organis-
mului militar al statului.

La acest nivel se afl ă Marele Stat Major al Arma-
tei Naţionale, care este organul militar principal de 
planifi care a apărării statului, de conducere a aplicării 
Forţelor Armate ale Republicii Moldova, de coordo-
nare şi control al funcţiilor şi sarcinilor de apărare ale 
organelor puterii executive, ale organelor de autocon-
ducere locală, ale formaţiunilor militare şi organelor 
de ocrotire a dreptului. În situaţii speciale, se consti-
tuie Statul Major General al Forţelor Armate.

4. Componenta operativ-strategică a organis-
mului militar al statului.

Funcţionarea acesteia presupune existenţa ur-
mătoarelor componente:

a. Forţele Armate ale Republicii Moldova con-
stituie o formaţiune militară responsabilă de apăra-
rea suveranităţii, integrităţii teritoriale şi inviolabi-
lităţii Republicii Moldova.

b. Alte formaţiuni ce asigură securitatea statu-
tului sunt:

i. Serviciul de Informaţii şi Securitate al Repu-
blicii Moldova – autoritate de pază a ordinii juridice 
cu destinaţie specială, care asigură securitatea de 
stat a Republicii Moldova [15].

ii. Serviciul de Protecţie şi Pază de Stat – organ 
specializat al puterii executive, exercită protecţia 
şi paza persoanelor care benefi ciază de protecţie şi 
pază de stat, precum şi a obiectivelor afl ate în pază.

iii. Poliţia de Frontieră – organul administraţiei 
publice, afl at în subordinea Ministerului Afacerilor 
Interne, care exercită atribuţiile şi implementează 
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politica statului privind managementul integrat al 
frontierei de stat, combaterea migraţiei ilegale şi a 
criminalităţii transfrontaliere. 

iv. Serviciul Vamal – organ specializat al pute-
rii executive care contribuie, în limitele competenţei 
sale, la asigurarea securităţii economice a statului, la 
combaterea terorismului internaţional, a contraban-
dei, a trafi cului ilicit de droguri, armament şi muniţii. 

În aşa mod, analiza esenţei şi structurii organis-
mului militar al statului demonstrează că sub infl u-
enţa proceselor de reformare s-a produs denaturarea 
esenţei şi statutului acesteia. Dacă până în anii 1990 
noţiunea de „organism militar al statului” la nivel ofi -
cial era utilizată în sens de defi niens, odată cu des-
trămarea URSS, o serie de noi state independente, 
împreună cu fosta metropolă, au început să utilizeze 
noţiunea respectivă în calitate de defi niendum, modi-
fi cându-i radical conţinutul. Acest lucru s-a observat 
cel mai bine în structura organismului militar al sta-
tului, care a întrunit în sine cele mai diverse elemente 
cu funcţii incompatibile. Fiecare element al organis-
mului militar are o structură organizatorică şi de state 
specifi că, care poate indica doar asupra caracterului 
problematic al participării lor la asigurarea securităţii 
militare a statului. O atare situaţie necesită un studiu 
aprofundat al apariţiei şi perspectivelor de dezvolta-
re atât a organismului militar al statului, precum şi a 
fi ecărui element al lui, a sarcinilor şi funcţiilor sale 
în conformitate cu necesităţile securităţii militare, cu 
scopul creării unui model social optim al organismu-
lui militar al Republicii Moldova, care să fi e capabil 
de a răspunde la orice pericole şi ameninţări, apărute 
la începutul secolului XXI.
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