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Rezumat: Se pare că noua ordine mondială se prăbușește și securitatea 
internațională nu mai este ceea ce a fost odată, pentru că omenirea s-a preocupat 
de o securitate subiectivă. De aceea ne propunem să definim un nou concept de 
securitate – securitatea obiectivă – bazat pe realizarea conștiinței de securitate. 
Pentru fundamentarea științei securității și securității obiective trebuie parcurse 
etapele explicate de Hegel: etapa conștiinței și a rațiunii securității, etapa 
spiritului în care rațiunea se transformă în spirit și etapa obiectivării securității. 
Fenomenologia securității este descrierea formelor obiective în care apare știința 
securității, a procesului de cunoaștere a insecurității/securității și dezvăluirea 
erorilor. În metodologia cercetării-științifice a insecurității/securității este necesar 
să nu se uite niciodată că „adevărul este întregul”, iar fenomenele 
insecurității/securității devin mereu altceva. De aceea fenomenul 
insecurității/securității trebuie analizat ca un fenomen istoric cu respectarea 
datelor și faptelor, iar cunoașterea insecurității/securității reprezintă un proces în 
care se utilizează metoda dialectică explicată de Hegel: metoda filozofiei 
securității este dialectica pentru că metoda este structura întregului. 
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Abstract: It seems that the new world order is collapsing and international 

security is no longer what it once was because humanity has been concerned with 
subjective security. That is why we intend to define a new concept of security - 
objective security based on achieving security awareness. In order to substantiate 
the science of security and objective security, we must go through the stages 
explained by Hegel: the stage of consciousness and the reason of security, the 
stage of the spirit in which reason turns into spirit and the stage of objectifying 

                                                
* Prof. univ. dr., membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, 
Secretar Științific al Secției de Științe Militare a Academiei Oamenilor de Știință din 
România, membru titular al Comitetului Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii 
(CRIFST) al Academiei Române, E-mail: esiteanu@yahoo.com. 


