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Rezumat: În noul mediu internaţional al secolului XXI, securitatea naţională, 

securitatea regională şi securitatea globală (internaţională) se bazează atât pe capacitatea 

de reacţie, cât şi pe cea de anticipare şi de acţiune proactivă împotriva tuturor pericolelor 

şi ameninţărilor şi pentru reducerea vulnerabilităţilor. 

Lumea aceasta conflictuală este angrenată într-un proces dinamic şi haotic de 

globalizare în care fiecare ţară trebuie să înţeleagă tendinţele principale de evoluţie a 

securităţii şi strategia prin care poate deveni parte activă a acestui proces complex pentru 

a-şi asigura progresul şi prosperitatea. 

Combaterea corupţiei pentru a diminua riscurile la adresa securităţii naţionale 

impune cu necesitate cunoaşterea şi evaluarea justă/ştiinţifică a proceselor (naţionale) 

interne, a nivelului de coeziune socială şi, desigur, a capacităţii de mobilizare publică în 

lupta împotriva corupţiei. 
 

Cuvinte-cheie: globalizare; corupţie; crimă organizată; control social; insecuritate 

socială; strategii de combatere a corupţiei. 

 

Abstract: In the new international environment of the XXI century, national security, 

regional and global securities (International) is based on both responsiveness and on the 

anticipation and pro-active action against all dangers and threats and reduces 

vulnerabilities.  
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This conflictual world is involved in a dynamic and chaotic globalization process in 

each every country must understand the main trends of development and security strategy 

that can become an active part of this complex process to ensure progress and prosperity.  

Fighting corruption to mitigate the risks to national security imperative to know and 

fair assessment / scientific processes (national) internal level of social cohesion and of 

course, the ability to mobilize the public. 
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