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Dezvoltarea socială a individului, reprezentată de ştiinŃă, tehnică şi tehnologie, se găseşte 
într-o relaŃie intrinsecă şi biunivocă cu asigurarea gradului optim de securitate care trebuie realizat 
într-un moment al evoluŃiei umanităŃii. 
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The social development of the individual, represented by science, technics  and technology, 

is in an intrinsic and bi-univocal relationship with the ensuring of the optimal security level to be 
achieved at a given time of human evolution. 
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mul, ca parte a mediului în care trăieşte, a avut, are şi va avea dorinŃa de a fi 
la adăpost de orice pericol. Acest deziderat a apărut, la începuturile omenirii 
ca manifestare instinctuală, iar mai apoi ca măsuri conştiente, din necesitatea 

protejării elementelor, a treptelor evoluŃiei şi dezvoltării individului într-un mediu istoric. Pe 
măsură ce omul ca individ a devenit o fiinŃă socială, s-a asociat în cete, ginte, triburi ca în 
final să realizeze formele de organizare statală, nevoia de securitate1 a devenit un fenomen 
din ce în ce mai complex, care cuprinde toate aspectele vieŃii sociale a individului. 

EvoluŃia istorică a individului, implicit a formei de organizare socială în care s-a 
dezvoltat, se datorează, nu numai trebuinŃelor de bază – hrană, adăpost, perpetuarea 

                                                 
* Universitatea NaŃională de Apărare „Carol I“; e-mail: vbuta49@yahoo.com 
1 Academia Română, Institutul de lingvistică „Iorgu Iordan”, DEX – DicŃionarul Explicativ al Limbii Române, EdiŃia 
a II-a, Editura Univers Enciclopedic, Bucureşti 1998: SECURITATE s.f. 1. Faptul de a fi la adăpost de orice 
pericol; sentiment de încredere şi de linişte pe care îl dă cuiva absenŃa oricărui pericol. ◊ ProtecŃie, apărare. ◊ 
Securitate colectivă = stare a relaŃiilor dintre state, creată prin luarea pe cale de tratat a unor măsuri de apărare 
comună împotriva unei agresiuni. 2. (Ieşit din uz) Totalitatea organelor de stat care aveau ca sarcină apărarea 
sistemului social-economic şi politic al statului comunist. – Din fr. sécurité, lat. securitas, -atis. 
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