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Rezumat: Autorii prezintă pe scurt o serie de aspecte esenţiale cu privire la: o 

abordare nouă, din perspectiva interdisciplinară şi transdisciplinară, a conceptului de 

securitate şi a necesităţii apariţiei ştiinţei securităţii prin efortul conjugat al oamenilor de 

ştiinţă din diverse domenii; ştiinţa securităţii ca ştiinţă a conexiunilor, structurilor şi 

sinergiilor de operaţionalizare a noilor modalităţi de funcţionare în siguranţă a sistemelor 

şi proceselor; elaborarea unei teorii unitare a securităţii; necesitatea apariţiei unei limbi 

ştiinţifice specifică domeniilor securităţii. 

Matematica este chemată azi să pună bazele ştiinţei securităţii prin utilizarea unei 

noi metodologii matematice. Analiza fractală poate fi utilizată în analizele şi studiile de 

securitate. 

Cuvinte-cheie: securitate; transdisciplinaritate; matematică; ştiinţa securităţii; 

interdisciplinaritate. 

 

Abstract: The authors briefly present a series of essential aspects regarding the 

following issues: a new approach, made from the inter-disciplinary and trans-disciplinary 

perspective of the security concept and of the necessity of developing the security science 

through the common effort of scientists in various domains; security science as a science of 

connections, structures and synergies of operationalizing the new modalities of safe 

functioning of systems and processes; elaborating a unitary theory regarding security; the 

necessity of introducing a scientific language code specific to the domains of security. 

Nowadays, Mathematics is called upon to set the grounds for the security science 

through making use of a new methodology for Mathematics. Fractal analysis may be used 

in security analyses and studies. 
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