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INTRODUCERE: ROMÂNIA ŞI NATO 

Răzvan MUNTEANU 

Aşa cum reiese şi din propriul titlu, volumul de faţă îşi doreşte 
consolidarea imaginii Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) 
în rândul tinerilor, prin încercarea de a răspunde unor întrebări esenţiale, 
precum: Ce este NATO? Cum funcţionează şi care este rolul său astăzi? 
Care este relaţia dintre NATO şi actori internaţionali precum Uniunea 
Europeană sau Federaţia Rusă? ori Care este abordarea privind conceptul 
de Intelligence in cadrul Alianţei? 

În aceste sens, lucrarea, care reuneşte o serie de cercetători tineri 
din România, este una introductivă şi nu exhaustivă, încercând ca, prin 
conţinutul său, să contribuie atât la diversificarea literaturii academice 
cât mai ales la consolidarea culturii de securitate şi creşterea capacităţii 
de rezilienţă. 

NATO nu este doar o organizaţie militară, ci şi un produs al spaţiului 
euroatlantic, al Occidentului, care este un continuu istoric ce îşi are 
rădăcinile în perioada Greciei antice şi care a ajuns a fi descris prin 
valori precum statul de drept, democraţia, libertatea intelectuală, raţio-
nalitatea critică, ştiinţă sau economie liberală întemeiată pe proprietate 
privată1. Acest spaţiu este creator de bunăstare socio-politico-economică, 
tocmai ca urmare a propriilor valori, ceea ce a determinat dorinţa 
continuă a statelor periferice de aderare la NATO şi Uniunea Europeană 
(UE), aşa cum este cazul ţărilor din Balcani sau spaţiul estic (Ucraina, 
Republica Moldova sau Georgia). 

Spre exemplu, în privinţa României, aderarea la spaţiul euro-
                                                             
1 Philippe Nemo, Ce este Occidentul?, Chişinău, Cartier, 2008, p.7 
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atlantic a fost principalul obiectiv de politică externă al anilor ’90 
marcat de altfel printr-un total consens naţional între clasa politică şi 
societate, în ciuda faptului că, în perioada comunistă Bucureştiul fusese 
membru al Pactului de la Varşovia. 

Astfel, în data de 24 martie 2014, România devenea membru 
NATO alături de alte foste state comuniste: Bulgaria, Estonia, Letonia, 
Lituania, Slovacia şi Slovenia, după ce primise în 2002 invitaţia oficială 
de aderare din partea Alianţei. Conform informaţiilor publicate de către 
Ministerul de Externe român, principalele obiective asumate de către 
Bucureşti în cadrul Alianţei, constau în: 

 Participarea la măsurile de consolidare a prezenţei aliate pe 
flancul estic; 

 Dezvoltarea arhitecturii de apărare prin sistemul antirachetă; 
 Participarea la misiuni şi operaţii sub egida NATO; 
 Angajamentele privind cheltuielile pentru apărare; 
 Asistenţă pentru parteneri2. 
În acest context, în 2019, la 15 ani de la aderarea României la 

NATO, Generalul Thomas Carden, care deţinea a doua funcţie de 
comandă în cadrul Diviziei NATO Multinaţionale de Sud-Est, afirma că 
„România este unul dintre membrii de bază ai Alianţei”. Relevanţa ţării 
este dată atât de politicile guvernamentale, precum acordarea a 2% din 
Produsul Intern Brut către zona de înarmare militară, participarea cu 
peste 60.000 militari în teatrele de operaţiune pentru menţinerea păcii, 
participarea în cadrul arhitecturii de apărare prin sistemul antirachetă, 
cât şi de poziţia sa strategică, aflată în proximitatea unor zone de 
conflict precum Orientul Mijlociu sau Regiunea Extinsă a Mării Negre3.  

                                                             
2 MAE, „România şi NATO”, MAE.ro [Online]. Disponibil la https://www.mae.ro/node/46982 
[Accesat la data de 01.10.2018] 
3 Sabina Fati, „De 15 ani în NATO: România se află în siguranţă, dar vulnerabilă. De unde îî vin 
slăbiciunile”, Europa Liberă [Online]. Disponibil la https://romania.europalibera.org/a/ de-15-
ani-%C3%AEn-nato-rom%C3%A2nia-se-afl%C4%83-%C3%AEn-siguran%C8%9B%C4% 83-dar-
vulnerabil%C4%83-de-unde-%C3%AEi-vin-sl%C4%83biciunile/29850113.html [Accesat la data 
de 30.03.2019] 
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Nu în ultimul rând, accederea României în NATO a însemnat un 
pas fundamental pentru integrarea ulterioară în Uniunea Europeană 
(2007), iar umbrela de securitate a făcut ca ţara să fie atractivă pentru 
investitorii externi. Astfel, dacă în 2003 investiţiile străine în România 
erau de doar 9,6 miliarde Euro, la finalul anului 2018, numărul acestora 
ajunsese la cifra de 81 miliarde Euro4. 

Situaţia geopolitică actuală, plasează România într-o postură de 
mare responsabilitate, într-o regiune în care alianţele politico-militare 
reprezintă fundamentul apărării independenţei şi suveranităţii statale. 
Flancul sud-estic al NATO nu reprezintă doar delimitarea a două blocuri 
geopolitice ci şi principala zonă generatoare de insecuritate, motiv 
pentru care România capătă un rol strategic de mare importanţă. 

Găzduirea scutului anti-rachetă de la Deveselu ca o componentă a 
descurajării militare, coroborată cu dezvoltarea capacităţilor armate 
proprii, menţinerea unui climat diplomatic stabil la nivel regional, 
inclusiv prin politici de menţinere şi consolidare a imaginii Alianţei în 
Ucraina şi Republica Moldova sunt politici prin care România poate 
contribui la menţinerea unui climat de pace în vecinătatea sa apropiată. 
 

                                                             
4 Iulian Anghel, „Cincisprezece ani de la aderarea la NATO care au schimbat faţa şi economia 
României: investiţii de 81 mld. euro şi nimeni nu-şi mai poate imagina astăzi că ţara ar fi 
intrat în UE fără apartenenţa la NATO şi că 3 milioane de români ar fi lucrat în străinătate în 
lipsa acestei umbrele de siguranţă” [Online]. Disponibil la https://www.zf.ro/eveniment/ 
cincisprezece-ani-aderarea-nato-au-schimbat-fata-economia-romaniei-investitii-81-mld-euro-
nimeni-imagina-astazi-tara-ar-intrat-ue-apartenenta-nato-3-milioane-romani-ar-lucrat-
strainatate-lipsa-18017295?fbclid=IwAR1EjiIuSaCJ0-
FD6fz21VPVQ6kz1Ru_lJuXQHbvCTnO80j181167XP-tnM [Accesat la data de 30.08.2019] 
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CE ESTE NATO? 

Nicolae ŢÎBRIGAN 

FUNCŢII ESENŢIALE  
Obiectivul esenţial al NATO este să protejeze libertatea şi 

securitatea tuturor membrilor săi, prin mijloace politice şi militare, 
în conformitate cu principiile Cartei Naţiunilor Unite. 

Principiul fundamental operant al Alianţei este acela al unei 
angajări comune în sprijinul unei cooperări reciproce între state suverane, 
bazată pe indivizibilitatea şi securitatea membrilor săi. 

Solidaritatea în interiorul Alianţei 
asigură faptul că nicio ţară membră 
nu este nevoită să se bazeze doar pe 
propriile eforturi naţionale în abor-
darea provocărilor de securitate. 

Pe scurt, Alianţa este o asociere 
de state libere unite prin determinarea 
lor de a-şi proteja securitatea, prin 
garanţii reciproce şi relaţii stabile cu 
alte ţări.  

Baza legală şi contractuală a 
Alianţei este Tratatul Atlanticului de 
Nord5 semnat la Washington în aprilie 1949, după cel de-al Doilea 
Război Mondial. Acesta, la rândul lui, a fost creat în cadrul Articolului 51 

                                                             
5 MAE, „Tratatul Nord-Atlantic”, MAE.ro [Online]. Disponibil pe: http://www.mae.ro/sites/ 
default/files/file/pdf/TRATATUL%2520NORD-ATLANTIC.pdf [Accesat la data de 10.03.2019]. 

Carta Naţiunilor Unite 

Este tratatul care înfiinţează 
Organizaţia Naţiunilor Unite. Este 

semnat pe 26 iunie 1945 la San 
Francisco de 50 de state membre. 

Carta declară că obligaţiile 
Organizaţiei Naţiunilor Unite 

prevalează asupra tuturor 
celorlalte obligaţii din alte tratate. 
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al Cartei Naţiunilor Unite6, care 
reafirmă dreptul inerent al statelor 
independente la apărare individuală 
sau colectivă. 

Organizaţia Tratatului Atlan-
ticului de Nord întrupează legătura 
transatlantică prin care securitatea 
Americii de Nord este permanent 
legată de securitatea Europei. Ori, 
securitatea noastră de zi cu zi 
reprezintă un element important, 
dacă nu chiar vital. 

Scopul NATO este de a 
garanta libertatea şi securitatea 
membrilor săi prin mijloace 
politice şi militare. 

 POLITICE - NATO promovează valorile democratice şi dă membrilor 
săi posibilitatea de a se consulta şi de a coopera în aspecte privind 
apărarea şi securitatea pentru a soluţiona probleme, a clădi încre-
derea şi, pe termen lung, a preveni conflictele. 

 MILITARE - NATO se angajează să soluţioneze paşnic disputele. În 
cazul în care eforturile diplomatice eşuează, Alianţa dispune de 
puterea militară de a întreprinde operaţiuni de management al 
crizelor. Acestea se desfăşoară sub clauza de apărare colectivă a 
tratatului de constituire a NATO - Articolul 5 al Tratatului de la 
Washington sau sub un mandat al Naţiunilor Unite, independent 
sau în cooperare cu alte state şi organizaţii internaţionale. 
Este important să consemnăm importanţa Tratatului, care 

defineşte întreaga Alianţă. Prin urmare, este esenţial nu numai să ştim 
                                                             
6 ANR, „Carta Naţiunilor Unite din 26 iunie 1945”, Agenţia Naţională pentru Romi [Online]. 
Disponibil pe: http://www.anr.gov.ro/docs/legislatie/internationala/Carta_Organizatiei_ 
Natiunilor_Unite_ONU_.pdf [Accesat la data de 10.03.2019]. 

Procesul de consultare 
şi Articolul 4 

Toate deciziile din cadrul NATO 
sunt luate prin consens, după un 
proces de consultări şi discuţii cu 
statele membre. Astfel, Alianţa 

funcţionează ca un forum 
transatlantic pentru consultările 
aliaţilor în orice problemă care 
afectează interesele vitale ale 
membrilor săi, inclusiv noile 

provocări cu potenţial de a deveni 
riscuri la adresa membrilor. 
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de existenţa acestuia, ci să-i înţelegem principiile după care a fost 
conceput. Tratatul a intrat în vigoare pe 24 august 1949, după 
depunerea ratificărilor7 de către cele 12 state semnatare. Conţinutul şi 
formularea celor 14 articole din Tratat reprezintă rezultatul unor discuţii 
şi negocieri desfăşurate pe parcursul mai multor luni.8  

Tratatul angajează fiecare dintre statele membre să împartă riscurile, 
responsabilităţile şi beneficiile securităţii colective. Astfel, membrii 
Alianţei au devenit o comunitate unică politico-militară care împăr-
tăşesc valori şi principii comune, cum ar fi libertatea individuală, 
democraţia, drepturile omului şi statul de drept. 

Sursa foto: NATO.int 
NATO se angajează să respecte principiul conform căruia un atac 

împotriva unuia sau mai multora dintre membrii săi este consi-
derat un atac împotriva tuturor. Acesta este principiul apărării colective, 
consacrat în Articolul 5 al Tratatului de la Washington. 
                                                             
7 Ratificarea presupune actul de confirmare de către o autoritate competentă (de obicei 
Parlamentul) a convenţiilor, tratatelor, etc. 
8 Vezi Stanley R. Sloan, “Negotiating Article 5”, NATO Review, 2006 [Online]. Disponibil la: https: 
//www.nato.int/docu/review/2006/issue2/english/art4.html [Accesat la data de 14.04.2019]. 
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Până acum, Articolul 5 a fost invocat o singură dată, ca răspuns 
la atacurile teroriste din 11 septembrie din Statele Unite ale Americii, din 
anul 2001. 

NATO este o alianţă de state din 
Europa şi America de Nord. Alianţa re-
prezintă o legătură unică între aceste 
două continente, dându-le posibilitatea 
de a se consulta şi a coopera în dome-
niul apărării şi securităţii şi de a realiza 
împreună operaţiuni multinaţionale 
de management al crizelor. Conceptele 
strategice specifică sarcinile şi princi-
piile de bază ale Alianţei, valorile sale, 
mediul în evoluţie în domeniul securi-
tăţii şi obiectivele strategice ale Alianţei 
pentru următoarea decadă.  

Conceptul strategic 20109 defi-
neşte sarcinile de bază ale NATO, ca 
de exemplu: apărare colectivă, manage-
mentul crizelor şi securitatea bazată 
pe cooperare. În preambulul documen-
tului, Alianţa îşi reafirmă angajamentul 
de a asigura apărarea colectivă între 

toate statele membre, şi că va continua să joace un rol important în 
asigurarea apărării şi securităţii comune. NATO se angajează să „creeze 
condiţiile pentru o lume fără arme nucleare”, dar va rămâne o Alianţă 
nucleară „atât timp cât vor exista arme nucleare în lume”.  

Disuasiunea rămâne un „element crucial" al strategiei: forţele nucleare 

                                                             
9 NATO, “Active Engagement, Modern Defence. Strategic Concept for the Defence and Security 
of the Members of the North Atlantic Treaty Organization”, NATO.int [Online]. Disponibil pe: 
https://www.nato.int/nato_static/assets/pdf/pdf_publications/20120214_strategic-concept-
2010-eng.pdf [Accesat la data de 10.03.2019]. 

Conceptul strategic 
2010 

Document adoptat de liderii sta-
telor membre NATO în noiembrie 
2010, în timpul summit-ului de la 
Lisabona, cu titlul: „Angajament 

activ, apărare modernă”. 
Conceptul strategic urmează să 
ghideze până în 2020 acţiunile 

Alianţei confirmând angajamentul 
fundamental al ţărilor membre de 

a „se apăra reciproc împotriva 
unui atac, inclusiv împotriva noilor 

ameninţări”. 

Accesaţi documentul integral aici: 
https://www.nato.int/nato_static/ass
ets/pdf/pdf_publications/20120214_s

trategic-concept-2010-eng.pdf. 
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oferă „garanţia supremă" a securităţii Alianţei, deşi condiţiile folosirii 
armei nucleare sunt „extrem de improbabile”. 

Figura 1. Structuri de lucru ale NATO 

Sursa: NATO Public Diplomacy Division 

Parteneriatele cu ţări terţe pot „contribui la consolidarea securi-
tăţii internaţionale, la apărarea valorilor NATO, la operaţiunile sale, 
precum şi la pregătirea ţărilor interesate de aderare”, în timp ce o „Uniune 
Europeană activă şi eficientă contribuie la securitatea globală a zonei 
euroatlantice. UE este un partener unic şi esenţial pentru NATO”. Ori, acum 
NATO promovează securitatea şi stabilitatea prin urmărirea cooperării 
permanente şi active cu toţi partenerii prin Parteneriatul pentru Pace 
(PfP), Consiliul Parteneriatului Euroatlantic (EAPC). NATO promovează 
înţelegerea factorilor care sunt în relaţie cu siguranţa internaţională şi a 
obiectivelor de cooperare în acest domeniu, prin programul de informare 
activă în Alianţă şi în ţările partenere, dar şi prin iniţiative regionale, 
cum ar fi Dialogul Mediteranean.10 Structurile de lucru create în interiorul 
                                                             
10 NATO, “Mediterranean Dialogue Topic”, 22 februarie 2019, NATO.int [Online]. Disponibil la: 
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NATO11 sunt reprezentate grafic după următoarea schemă (Figura 1). 
Acestea permit ţărilor membre să-şi coordoneze politicile pentru a 
îndeplini aceste sarcini complementare. Ele oferă consultare continuă şi 
cooperare în domeniile politic, economic şi alte domenii non-militare, 
dar şi formularea unor planuri unitare de apărare. 

ORIGINI 

Scopul Alianţei a fost asigurarea păcii în Europa, promovarea 
cooperării între membrii săi şi protejarea libertăţii acestora. Toate 
acestea în contextul combaterii ameninţării rezultate în urma politicii şi 
creşterii capacităţii militare ale fostei Uniuni Sovietice. 

Între anii 1947 şi 1949, o serie de evenimente dramatice şi 
politice au dus până la limită aceste probleme. Aceste evenimente au 
inclus ameninţări directe la adresa suveranităţii Greciei, Norvegiei, 
Turciei şi a altor state din Europa de Vest, ocuparea Cehoslovaciei în 
iunie 1948 şi blocarea ilegală a Berlinului care începuse în luna aprilie a 
aceluiaşi an. Semnarea Tratatului de la Bruxelles, în martie 1948, a 
marcat hotărârea a 5 ţări din Europa de Vest - Belgia, Franţa, Luxemburg, 
Olanda şi Marea Britanie de a dezvolta un sistem de apărare comună şi 
de a întări legăturile dintre ele într-un mod ce le va permite să facă faţă 
ameninţărilor ideologice, politice şi militare la adresa securităţii lor. 

Negocierile ulterioare cu Statele Unite şi Canada au condus la crearea 
unei singure Alianţe Nord Atlantice bazate pe garanţii de securitate şi 
angajări reciproce în Europa şi America de Nord. Danemarca, Islanda, 
Italia, Norvegia şi Portugalia au fost invitate de puterile semnatare ale 
Tratatului de la Bruxelles să se alăture procesului. Aceste negocieri au 
culminat cu semnarea Tratatului de la Washington la 4 aprilie 1949, 
care a condus la înfiinţarea unui sistem de securitate comun bazat pe 

                                                                                                                                                           
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52927.htm [Accesat la data de 10.03.2019]. 
11 Anna Steinel, “Power, Structures, and Norms: Determinants and Patterns of NATO-Russia 
Relations since 1997”, 30 iunie 2015, EDOC.N [Online]. Disponibil la: http://edoc.hu-berlin.de 
/dissertationen/steinel-anna-2007-10-23/XML/N1394A.html [Accesat la data de 10.03.2019].  
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parteneriatul din aceste 12 ţări.  
Tratatul în sine este destul de scurt, deoarece conţine doar 14 

articole. Aşadar, la baza Alianţei Nord Atlantice se află un Tratat semnat 
între state membre care s-au alăturat lui în mod liber, fiecare dintre ele 
în urma unor dezbateri publice şi în urma unui proces parlamentar. 
Tratatul angajează fiecare ţară membră în împărţirea riscurilor şi 
responsabilităţilor, dar şi a ţărilor semnatare să nu intre într-un alt 
angajament internaţional, care ar putea contraveni Tratatului. 

Înfiinţarea Alianţei Atlanticului de Nord trebuie înţeleasă drept 
soluţie la trei aspecte interconectate şi care au avut o importanţă vitală 
pentru Europa după cel de al Doilea Război Mondial: 1) ameninţarea pe 
care o reprezenta Uniunea Sovietică pentru Europa de Vest; 2) necesitatea 
de a încuraja integrarea economică şi politică a continentului european; 
şi 3) întărirea prezenţei puternice a celor două state din America de 
Nord (SUA şi Canada) pe continent pentru a preveni relansarea milita-
rismului naţionalist în Europa.  

Ori, înainte de cel de-al Doilea Război Mondial, mai exact în anii ՚30, 
politica externă americană era caracterizată de un izolaţionism extrem12, 
pacifist, cu administraţii care doreau să evite orice implicare în problemele 
internaţionale. Această încăpăţânată politică de evitare a războiului a 
făcut ca Statele Unite să fie din ce în ce mai izolate şi, implicit, să joace 
un rol mai puţin important pe arena internaţională. Însă după Al Doilea 
Război Mondial, Statele Unite au renunţat complet la izolaţionism 
asumându-şi pe deplin rolul de lider internaţional.13  

Washingtonul s-a implicat direct în stabilizarea economică a Europei, 
cum ar fi Planul Marshall14 - cel mai de succes proiect de reconstrucţie 

                                                             
12 Andreea Lupşor, „Spledinda şi deplina izolare: politica Statelor Unite în anii ՚30”, Historia.ro 
[Online]. Disponibil la: https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/splendida-si-deplina-
izolare-politica-statelor-unite-in-anii-30 [Accesat la data de 14.04.2019]. 
13 Vezi şi “The Truman Doctrine, 1947”, Office of the Historian [Online]. Disponibil la: https:// 
history.state.gov/milestones/1945-1952/truman-doctrine [Accesat la data de 14.04.2019]. 
14 Pentru mai multe informaţii despre Planul Marshall vă recomandăm să accesaţi următoarele 
surse online: https://history.state.gov/milestones/1945-1952/marshall-plan şi https://www. 



18 Chamber of Excellence in International Affairs 
 

 

civilă al secolului XX. Între 1948 şi 1952, 16 ţări europene au beneficiat 
de credite, mărfuri şi servicii care, la acea vreme, au însumat 14 miliarde 
de dolari. Numai în anul 1949, în proaspăt înfiinţata Republică Federală 
a Germaniei, au curs 1,3 miliarde de dolari. Astfel, Planul Marshall a 
stimulat milioane de vest-europeni să se apuce de treabă şi să 
reconstruiască ce fusese distrus în război. Câţiva ani mai târziu, 
producţia era chiar mai mare decât cea de dinaintea celei de-a doua 
conflagraţii mondiale. 

Alianţa a început cu 12 state membre în 1949. Cu toate acestea, 
Tratatul fondator permite şi altor naţiuni europene să adere la Alianţă 
dacă aliaţii deja existenţi sunt de acord. Orice potenţial membru trebuie 
să împărtăşească valorile fundamentale ale NATO şi să aibă capacitatea 
şi dorinţa de a contribui la securitatea zonei euro-atlantice.  

În prezent, NATO are 30 de membri care împreună sunt mai 
puternici şi mai în siguranţă.  

Uşile rămân deschise oricărui stat european care-şi exprimă interesul 
şi este în măsură să-şi asume angajamentele şi obligaţiile de stat membru. 
Pentru a fi considerat un potenţial membru, acel stat trebuie să demon-
streze, de asemenea, că poate reprezenta şi un factor ce va contribui la 
securitatea şi respectarea principiilor Alianţei, deoarece decizia finală 
de a invita ţara candidată de a face parte din clubul NATO este una 
politică fiind luată la nivelul membrilor. Până în prezent, 16 state în 
şase ocazii şi-au manifestat intenţiile de a fi admise de către Alianţă.  

Statele membre NATO sunt următoarele: 
1949: Belgia, Canada, Danemarca, Franţa, Islanda, Italia, Luxemburg, 

Olanda, Norvegia, Portugalia, Marea Britanie şi Statele Unite.15 
1952: Grecia şi Turcia. 
1955: Germania. 
1982: Spania. 
1999: Republica Cehă, Ungaria şi Polonia. 

                                                                                                                                                           
britannica.com/event/Marshall-Plan. 
15 Acestea sunt statele fondatoare NATO.  
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2004: Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, România, Slovacia, Slovenia. 
2009: Albania şi Croaţia. 
2017: Muntenegru. 
2020: Macedonia de Nord. 

Figura 2. Harta statelor membre NATO după anii de aderare (1949-2015) 

Sursa: The Economist  

Timp de şapte decenii NATO a asigurat pacea pe teritoriul său, în 
timp ce ameninţările şi modul în care NATO se ocupă de acestea au evoluat 
de-a lungul timpului, scopul, valorile şi principiile fondatoare ale Alianţei 
au rămas neschimbate: oferirea apărării şi securităţii imediate a 
membrilor săi. Astăzi, această sarcină este una fundamentală, dar 
obiectivele sale imediate au suferit schimbări majore. Caracteristicile 
cheie ale acestor schimbări sunt rezumate în subcapitolul următor. 

NATO ASTĂZI 

În primele patru decenii de funcţionare, Războiul Rece a definit 
Alianţa. Apărarea colectivă era rolul principal al NATO. Când această 
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confruntare s-a încheiat în 1991, odată cu prăbuşirea Uniunii Sovietice, 
unii au susţinut că NATO şi-ar fi îndeplinit scopul şi că nu ar mai fi fost 
necesară existenţa acestei Alianţe. Totuşi, NATO există şi astăzi. De ce a 
rezistat ea în timp? 

Sfârşitul Războiului Rece a oferit speranţe pentru progres şi pace, 
dar, în acelaşi timp, a generat o nouă 
era a instabilităţii. NATO a răspuns la 
schimbările din domeniul securităţii 
prin reorientarea eforturilor sale şi 
preluarea de noi sarcini. Dincolo de 
asigurarea apărării colective a mem-
brilor săi, NATO caută să promoveze 
securitatea prin parteneriat şi coo-
perare. De la începutul anilor ՚90 
Alianţa şi-a dezvoltat relaţiile cu statele 
nemembre, inclusiv cu foşti adversari 
din Războiul Rece şi din fostul Pact de 
la Varşovia. Unii dintre aceşti parte-
neri au devenit membri ai Alianţei. 

Alianţa de astăzi a început să ia 
formă în 1991 odată cu adoptarea la 

summit-ul de la Roma a Conceptului Strategic cu abordare largă a 
securităţii, bazată pe dialog, cooperare şi menţinerea unei capacităţi 
defensive colective. De altfel, a fost primul concept care a oferit 
reducerea dependenţei statelor membre faţă de armele nucleare şi a 
determinat schimbări majore în cadrul forţelor militare integrate NATO. 

La summit-ul de la Roma liderii aliaţi au emis şi o Declaraţie de Pace şi 
Cooperare pentru a dezvolta parteneriate cu foştii adversari după destră-
marea Uniunii Sovietice. Cu această ocazie a fost înfiinţat şi un Consiliu 
de Cooperare Nord-Atlantică (NACC)16 pentru a supraveghea dezvoltarea 
                                                             
16 Vezi şi NATO, “North Atlantic Cooperation Council (NACC) (Archived)”, NATO.int, 30 ianuarie 
2017 [Online]. Disponibil la: https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_69344.htm [Accesat 

Pactul de la Varşovia 

Mai este cunoscut şi ca Tratatul 
de la Varşovia şi a fost o alianţă 
politico-militară care a reunit 

statele socialiste din Europa aflate 
în sfera de influenţă a Uniunii 

Sovietice. Tratatul de la Varşovia a 
fost iniţiat de liderul sovietic Nikita 
Hruşciov şi semnat pe 14 mai 1955 
la Varşovia ca replică la înfiinţarea, 
în 1949, a Organizaţiei Tratatului 

Atlanticului de Nord - NATO. 
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viitoare a parteneriatului cu statele din Europa Centrală şi de Est. 
În 1997 NACC este înlocuit de Consiliul Parteneriatului Euro 

Atlantic (EAPC)17 care funcţionează ca un forum de dialog şi consultare a 
50 de naţiuni privind problemele politice şi de securitate dintre aliaţi şi 
statele partenere. EAPC funcţionează şi ca un cadru politic general pentru 
programul Parteneriatul pentru Pace (PfP)18 introdus în 1994. PfP 
vizează îmbunătăţirea aptitudinilor şi capacităţilor de menţinere a 
păcii prin intermediul planificării comune, pregătirii şi exerciţiilor, 
procedând astfel la creşterea interoperabilităţii forțelor militare ale celor 
21 de state partenere cu cele ale NATO. De asemenea, el vizează facilitarea 
transparenţei în procesele de planificare a apărării naţionale şi a 
bugetului, precum şi a controlului democratic asupra forţelor armate. 

Al doilea pas în modelarea Alianţei de astăzi l-a constituit adoptarea 
Conceptului strategic 2010 „Angajament activ, apărare modernă” 
în cadrul summit-ului NATO de la Lisabona. Documentul evidenţiază 
sarcinile de bază ale Alianţei, valabile şi astăzi: 
 „Apărarea colectivă: Membrii NATO se vor ajuta permanent unul 

pe celălalt împotriva unor posibile agresiuni, în conformitate cu 
Articolul 5 din Tratat. Acest angajament rămâne ferm şi obligatoriu. 

 Gestionarea crizelor: NATO dispune de un set robust de capaci-
tăţi politice şi militare pentru abordarea unui spectru mai larg de 
crize, înainte ca acestea să degenereze în conflicte. La fel, aceste 
instrumente vor fi utilizate pentru a opri conflictele în curs de des-
făşurare şi a consolida stabilitatea în faza post-conflict în condiţiile 
securităţii zonei euro-atlantice. 

 Cooperarea pentru securitate: Alianţa se va implica activ cu 
scopul de a spori securitatea internaţională şi va pleda pentru 
menţinerea politicii „uşilor deschise” pentru statele europene 

                                                                                                                                                           
la data de 15.04.2019]. 
17 NATO, “Euro-Atlantic Partnership Council”, NATO.int, 9 iunie 2017 [Online]. Disponibil la: 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49276.htm [Accesat la data de 15.04.2019]. 
18 NATO, “Partnership for Peace programme”, NATO.int, 7 iunie 2017 [Online]. Disponibil la: 
https://www.nato.int/cps/ra/natohq/topics_50349.htm [Accesat la data de 15.04.2019]. 



22 Chamber of Excellence in International Affairs 
 

 

dornice să adere la clubul euro-atlantic”.19 
Astăzi colaborarea cu statele ne-membre şi cu alte organizaţii este 

una dintre sarcinile fundamentale ale NATO care colaborează cu peste 40 
de state partenere, precum şi cu alte organizaţii internaţionale, cum ar fi 
Naţiunile Unite şi Uniunea Europeană. 

NATO a preluat un rol important în gestionarea crizelor interna-
ţionale de la Sfârşitul Războiului Rece. În strânsă colaborare cu statele 
partenere, Alianţa a contribuit la finalizarea războiului şi la consolidarea 

unei păci durabile în Balcani. În urma 
atentatelor teroriste din 11 septembrie 
2001 asupra Statelor Unite, aliaţii şi 
partenerii au dislocat forţe în Afga-
nistan pentru stabilizarea statului. 

În timpul Primăverii Arabe 
NATO a condus o campanie aeriană 
deasupra Libiei pentru a proteja popu-
laţia civilă vizată de dictatura lui 
Muammar Gaddafi. Pe mare NATO şi 
partenerii săi au ajutat la prevenirea 
pirateriei din Cornul Africii, iar în 
prezent cooperează în lupta contra 
terorismului din Marea Mediterană.  

De asemenea, NATO a sprijinit 
eforturile internaţionale pentru a 
stopa migraţia ilegală şi traficul de 
fiinţe umane din Marea Egee. 

Astăzi ne confruntăm cu o gamă 
mult mai largă de ameninţări decât în trecut. La est Rusia a devenit mult 
mai agresivă prin anexarea ilegală a Crimeei (2014), destabilizarea 

                                                             
19 NATO, “Strategic Concepts”, NATO.int, 12 iunie 2018 [Online]. Disponibil la: https://www.nato. 
int/cps/en/SID-A44074FE-A2A805A7/natolive/topics_56626.htm? [Accesat la data de 
15.04.2019]. 

Primăvara Arabă 

Cunoscută şi ca Revoluţia de 
Iasomie, este denumirea pe care 

mass-media occidentale au 
acordat-o protestelor anti-

guvernamentale care au cuprins 
Orientul Mijlociu şi Nordul Africii 
începând cu anul 2011. Primăvara 

Arabă a apărut în contextul 
nemulţumirii populaţiei arabe 

faţă de leadership-ul politic 
autoritar, corupţia endemică, 

problemele socio-economice, dar 
şi ca urmare a dorinţei populaţiilor 

de democratizare şi obţinere a 
unor drepturi civile. 
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regiunilor estice ale Ucrainei (2014), precum şi prin sporirea forţelor 
sale militare în proximitatea graniţelor NATO. La sud, situaţia securităţii 
din Orientul Mijlociu şi Africa s-a deteriorat, cauzând pierderi de vieţi 
omeneşti, alimentând fluxul de migraţie la scară largă şi încurajând 
atacurile teroriste în zona euro-atlantică.  

Sursa foto: NATO.int 

NATO răspunde prin întărirea posturii sale de descurajare şi 
apărare, precum şi prin sprijinirea eforturilor internaţionale de a proiecta 
stabilitatea şi de a consolida securitatea în afara teritoriului NATO. 

În aceeaşi măsură ne confruntăm cu răspândirea armelor de 
distrugere în masă (ADM), cu atacuri cibernetice, chimice, şi ameninţări 
pentru aprovizionarea cu energie, precum şi cu provocări de securitate 
la adresa mediului înconjurător. Aceste provocări sunt prea mari pentru 
ca orice ţară sau organizaţie să le poată face faţă individual. Prin 
urmare, NATO colaborează strâns cu reţeaua ei de parteneri pentru a 
ajuta la soluţionarea acestora. 
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INSTITUŢII EUROATLANTICE  

Nicolae ŢÎBRIGAN 

În timp ce NATO continuă să se adapteze la schimbările mediului 
de securitate, principiile sale fundamentale de funcţionare rămân neschim-
bate. Consensul şi consultarea fac parte din ADN-ul NATO. Statele aliate 
sunt reprezentate în Consiliul Atlanticului de Nord unde deciziile se iau în 
unanimitate, exprimând voinţa colectivă a aliaţilor. 

Principalele foruri politice şi decizionale ale NATO care oferă 
fundamentul cooperării pentru întregul spectru de activităţi ale Alianţei 
pot fi reprezentate schematic astfel (Figura 3): 

Figura 3. Structuri de lucru ale NATO 

Sursa: NATO.int 
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CONSILIUL ATLANTICULUI DE NORD 

Consiliul Atlanticului de Nord (NAC)20 este principalul organism 
de luare a deciziilor din cadrul NATO. Fiecare stat membru deţine un 
loc în cadrul NAC, printr-un Reprezentant permanent cu rang de 
ambasador. Acesta din urmă este secundat de personal politic şi 
militar, sau de delegaţi la NATO. Consiliul se reuneşte şi la nivel mai 
înalt, respectiv al miniştrilor Afacerilor Externe, miniştrilor Apărării sau 
al şefilor de guvern. Autoritatea Consiliului derivă explicita din Tratatul 
Atlanticului de Nord. Astfel, pentru a sprijini activitatea Consiliului au 
fost constituite numeroase comitete şi grupuri de planificare. 

Consiliul se întruneşte cel puţin o dată pe săptămână sau ori 
de câte ori este necesar, la diferite niveluri. Consiliul este prezidat de 
către Secretarul General, care ajută membrii să ajungă la un acord în 
privinţa aspectelor cheie. 

NATO are foarte puţine forţe permanente proprii. Atunci când 
Consiliul Atlanticului de Nord este de acord să lanseze o operaţiune, 
membrii contribuie voluntar cu forţe militare. Aceste forţe revin în ţările 
lor după încheierea misiunii. 

GRUPUL DE PLANIFICARE NUCLEARĂ (NPG) 

Grupul de planificare nucleară (NPG)21 are aceeaşi autoritate ca 
şi Consiliul Atlanticului de Nord în ceea ce priveşte aspectele politicii 
nucleare. Grupul a fost înfiinţat în decembrie 1966 pentru a crea un 
proces consultativ NATO privind doctrina nucleară. Denumirea iniţială 
a NPG a fost Comitetul pentru Afaceri Nucleare.  

NPG este format din reuniunea miniştrilor Apărării din toate ţările 
membre care fac parte din Comitetul NATO pentru planificarea apărării 
(cu excepţia Franţei care a decis să nu facă parte din NPG), la intervale 

                                                             
20 NATO, “North Atlantic Council”, 10 octombrie 2017, NATO.int [Online]. Disponibil la: 
https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49763.htm [Accesat la data de 15.04.2019]. 
21 NATO, “Nuclear Planning Group (NPG)”, 17 aprilie 2016, NATO.int [Online]. Disponibil la: 
https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_50069.htm [Accesat la data de 16.04.2019]. 
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regulate de timp, unde dezbat probleme specifice, de politică, asociate 
cu forţele nucleare. Politica nucleară a Alianţei este analizată permanent 
de Grupul de planificare nucleară, iar deciziile sunt luate în comun. 

COMITETUL MILITAR 

Când implementarea deciziilor politice are implicaţii militare, 
principalii actori implicaţi sunt: Comitetul Militar, compus din Șefii de 
Stat Major ai statelor membre NATO; Personalul Militar Internaţional, 
organismul executiv al Comitetului Militar; şi structura militară de 
comandă, compusă din Comandamentul Aliat pentru Operaţii şi 
Comandamentul Aliat pentru Transformare. 

Sursa foto: NATO.int 

Comitetul Militar se subordonează Consiliului Atlanticului de 
Nord şi Comitetului pentru Planificarea Apărării, dar are un statut special 
ca autoritate militară superioară în cadrul NATO. Rolul său principal 
este de a oferi îndrumare şi consiliere asupra politicii şi strategiei militare 
pentru Consiliul Atlanticului de Nord şi Grupului pentru planificare 
nucleară, oferind indicaţii celor doi Comandanţi strategici ai NATO.22 

                                                             
22 Este vorba despre Comandantul Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) şi Comandantul 
Suprem al Forţelor Aliate pentru Transformare (SACT), fiecare dintre aceştia conducând cele 
două comandamente NATO: Comandamentul Aliat pentru Operaţii şi Comandamentul Aliat 
pentru Transformare. Vezi şi NATO, “Military organisation and structures”, 25 mai 2018, 
NATO.int [Online]. Disponibil la: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49608.htm 
[Accesat la data de 16.04.2019]. 



NATO pe înţelesul tinerilor 27 
 

 

Comitetul ajută la elaborarea conceptelor strategice generale ale 
Alianţei realizând periodic evaluări generale. În timpul crizelor sau 
conflictelor regionale, Comitetul oferă recomandări şi direcţii de acţiune 
Consiliului şi Grupului de planificare nucleară asupra utilizării forţei 
militare, aplicarea planurilor de recrutare şi elaborarea unor reguli de 
angajament. 

Organul executiv al Comitetului este Statul Major Internaţional alcă-
tuit din personal militar detaşat de ţările membre pentru a ocupa funcţii 
la Cartierul General al NATO. Preşedintele Comitetului Militar este ales 
de către şefii de Stat Major şi desemnat în funcţie pe o perioadă de trei ani. 

COMANDAMENTUL ALIAT PENTRU OPERAŢII (ACO) 

Comandamentul Aliat pentru Operaţii (ACO)23 este responsabil 
pentru planificarea şi executarea tuturor operaţiunilor Alianţei, fiind 
unul dintre cele două comandamente strategice aflate în fruntea structurii 
de comandă militară a NATO. Este compus dintr-un număr mic de sedii 
permanente, fiecare dintre acestea având un rol specific. Comandantul 
Suprem al Forţelor Aliate din Europa (SACEUR) îşi asumă comanda 
generală a operaţiunilor NATO la nivel strategic şi îşi exercită atribuţiile 
de serviciu la sediul central din Mons (Belgia) la Marele Cartier General al 
puterilor aliate din Europa (SHAPE). Pe lângă ACO, mai sunt două 
comandamente ale Forţelor Comune (JFC) din Napoli (Italia) şi Brunssum 
(Olanda), toate fiind capabile să desfăşoare operațiuni în afara zonei 
unde e amplasat sediul central. Comandamentul este în continuare orga-
nizat în trei comandamente majore de nivel tactic pentru operaţiuni 
aeriene, terestre şi maritime, fiecare cu un punct de comandă separat. 

Comandamentul Aliat pentru Operaţii este responsabil de planifi-
carea şi executarea tuturor operaţiunilor militare ale NATO sub conducerea 
Comandantului Suprem al Forţelor Aliate din Europa. Comandamentul 
funcţionează la trei niveluri suprapuse: strategic, operaţional şi tactic. 

                                                             
23 NATO, “Allied Command Operations (ACO)”, 3 octombrie 2018, NATO.int [Online]. Disponibil la: 
https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52091.htm [Accesat la data de 16.04.2019]. 
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Acestea sunt completate de forţele naţionale desemnate de NATO 
pentru roluri şi sarcini specifice şi/sau crize specifice. Scopul general al 
Comandamentului este de a asigura securitatea şi apărarea aliaţilor 
prin menţinerea integrităţii teritoriului aliaţilor, protejarea libertăţii 
navigaţiei pe mări, şi libertatea rutelor esenţiale pentru economie, 
precum şi restabilirea securităţii membrilor săi. 

Figura 4. Structura militară actuală a Comandamentului Aliat pentru Operaţii (ACO) 

Sursa: NATO.int 

COMANDAMENTUL ALIAT PENTRU TRANSFORMARE (ACT) 

Evoluţia tipurilor de războaie necesită o evaluare continuă a ten-
dinţelor şi ameninţărilor viitoare, a dezvoltării propriilor capabilităţi, a 

Comandamentul Aliat pentru Operaţii 
Belgia 

Marele Cartier General al puterilor aliate din Europa (SHAPE) Belgia 

Comandamentul Forţelor Comune (Brunssum) Olanda 

Comandamentul Forţelor Comune (Napoli) Italia 

Grupul de Servicii de Comunicaţii şi Informare (CIS GP) Belgia 

Comandamentul Aliat Terestru (LANDCOM) Turcia 

Comandamentul Aliat Maritim (MARCOM) Marea Britanie 

Comandamentul Aliat Aerian (AIRCOM) Germania 
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educaţiei, a practicării exerciţiilor şi a aplicării lecţiilor învăţate din 
trecut. Comandamentul Aliat pentru Transformare (ACT)24 joacă un 
rol central în aceste misiuni unice, care vizează îmbunătăţirea pregătirii 
şi credibilităţii NATO în lume, precum şi la facilitarea Structurii de 
Comandă a NATO25 să comande, să controleze şi să sprijine operaţiunile 
actuale şi viitoare, asigurând o tranziţie sigură şi stabilă post-criză şi 
post-conflict, dacă este cazul. 

ACT se află în fruntea transformării militare a NATO. Este condus de 
Comandantul Suprem al Forţelor Aliate pentru Transformare (SACT) 
care-şi exercită misiunea la sediul central din Norfolk, Virginia (SUA). 
Printre principalele responsabilităţi ale ACT, putem enumera: educaţia, 
desfăşurarea de exerciţii şi traininguri, promovarea interoperabilităţii 
în cadrul Alianţei. De asemenea, ACT contribuie la menţinerea şi con-
solidarea legăturilor transatlantice vitale între Europa şi America 
de Nord şi promovează partajarea echitabilă a rolurilor, riscurilor şi 
responsabilităţilor între statele aliate. ACT operează Centrul pentru 
Analiza Întrunită a Învăţămintelor Desprinse de la Lisabona (Portugalia), 
Centrul pentru Instrucţia Forţelor Întrunite din Bydgoszcz (Polonia) şi 
Centrul pentru Acţiunile de Luptă ale Forţelor Întrunite din Stavanger 
(Norvegia). 

                                                             
24 NATO, “Allied Command Transformation”, 3 octombrie 2018, NATO.int [Online]. Disponibil 
la: https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52092.htm [Accesat la data de 18.04.2019]. 
25 Structura de comandă a NATO (NCS) este coloana vertebrală a NATO. Este compusă din 
sedii multinaţionale permanente la nivelurile strategice, operaţionale şi de componente de 
comandă, distribuite din punct de vedere geografic şi finanţate în mod obişnuit. Oferă 
tuturor aliaţilor ocazia de a participa şi de a contribui la comanda şi controlul întregii Alianţe. 
Structura de Comandă a NATO se află în subordinea Comitetului Militar, cea mai înaltă 
autoritate militară a NATO compusă din şefii de Stat Major ai tuturor celor 29 de state aliate. 
NCS este alcătuită din două comandamente strategice: Comandamentul Aliat pentru Operaţii 
(ACO) şi Comandamentul Aliat pentru Transformare (ACT). Vezi şi NATO, “The NATO 
Command Structure”, februarie 2018, Factsheet, NATO.int [Online]. Disponibil la: 
https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2018_02/1802-Factsheet-NATO-
Command-Structure_en.pdf [Accesat la data de 16.04.2019]. 
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Figura 5. Structura militară actuală a Comandamentului Aliat pentru Transformare ACT) 

Sursa: NATO.int 

Comandantul Suprem pentru al Forţelor Aliate pentru Transformare 
răspunde în faţa Comitetului Militar pentru transformarea şi dezvol-
tarea Alianţei pentru a-i asigura capacitatea de a face faţă provocărilor. 
Acest comandament strategic coordonează diverse centre întrunite, 
având legături strânse cu instituţiile de învăţământ şi instruire, precum 
şi cu ministerele apărării ale statelor aliate. 

PRINCIPALELE COMITETE ALE NATO 

Principalele foruri de consultare şi decizionale ale Alianţei prezen-
tate mai sus sunt sprijinite de o structură de comitete care asigură 
reprezentarea egală a tuturor ţărilor membre la fiecare nivel şi în 
toate domeniile de activitate la care NATO participă. Unele dintre 

Comandamentul Aliat pentru Transformare 
SUA 

Sediul Central al Comandamentului Aliat pentru Transformare (HQ SACT) SUA 

Centrul Întrunit de Luptă (JWC) Norvegia 

Centrul pentru Instrucţia Forţelor Întrunite (JFTC) Polonia 

Centrul pentru Analiza Întrunită a Învăţămintelor Desprinse (JALLC) Portugalia 
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aceste comitete au fost înfiinţate încă de la începutul evoluţiei NATO şi 
şi-au adus contribuţia la procesul decizional al Alianţei timp îndelungat. 
Altele au fost înfiinţate mult mai recent în contextul adaptării interne şi 
externe a Alianţei, urmând sfârşitul Războiului Rece şi transformarea 
mediului de securitate din Europa. 

Sursa foto: NATO.int 

Comitetele NATO formează o parte indispensabilă a procesului 
decizional al Alianţei. Acestea oferă cadrul necesar în care cele 30 de 
state membre pot realiza schimburi de informaţii cu privire la o varietate 
de subiecte. Este cadrul perfect unde delegaţii pot formula recomandări, 
se pot consulta între ei şi pot lua cele mai bune decizii pe baza consen-
sului şi acordului comun. Nu există vot sau hotărâre luate pe baza 
majorităţii. 

Consiliul Atlanticului de Nord (NAC) este principala autoritate 
decizională a Alianţei Nord-Atlantice, fiind singurul comitet care a fost 
instituit oficial în baza Tratatului Atlanticului de Nord, investit cu 
autoritatea de a institui „atâtea organisme auxiliare câte va fi necesar” 
în scopul implementării Tratatului (Art. 9). De-a lungul anilor, Consiliul 
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a creat o adevărată reţea de comitete pentru a facilita activitatea 
Alianţei şi pentru a aborda toate subiectele de pe agendă. 

Principalele comitete ale NATO sunt Consiliul Atlanticului de Nord 
(NAC), Grupul de planificare nucleară (NPG) şi Comitetul Militar (MC). 
Comitetul pentru planificarea apărării (DPC), care fusese, de asemenea, unele 
dintre organele decizionale importante ale NATO, a fost dizolvat în cadrul 
reformei Comisiei în iunie 2010, iar funcţiile acestuia au fost preluate de NAC. 

Denumirea Rolul Membri 

Comitetul  
deputaţilor  

(DPRC) 

Abordează subiecte transversale, de la suprave-
gherea strategică şi politică a problemelor din 
domeniul resurselor umane de la noul sediu central 
al NATO, la reforma Comitetului Militar. Este 
sprijinit de Direcţia pentru Afaceri politice şi 
Politică de securitate. A fost creat în 2010, fiind 
succesor al Comitetului politic la nivel înalt (SPC). 

Toate  
ţările 

membre 

Comitetul politic Organism consultativ al Consiliului Atlanticului de 
Nord şi Secretarului General pentru probleme 
politice şi regionale. Se întruneşte sub preşedinţia 
Secretarului General adjunct pentru Afaceri politice 
şi de securitate. 

Toate  
ţările 

membre 

Comitetul  
pentru politica  

de apărare  
şi planificare  

(DPPC) 

Este principalul organism consultativ al Consiliului 
Nord-Atlantic pe problemele de apărare din toate 
ţările membre. Se ocupă de o gamă largă de 
problematici, cum ar fi transformarea, capabilităţile 
de apărare, reforma agenţiilor, achiziţiile finanţate 
în comun şi apărarea antirachetă. În format întărit 
(DPPC (R)) Comitetul gestionează Procesul de pla-
nificare a apărării NATO. 

Toate  
ţările 

membre 

Comitetul  
privind  

proliferarea  
(CP) 

Este principalul organism consultativ al Consiliului 
Atlanticului de Nord privind proliferarea armelor 
de distrugere în masă, a sistemelor de transport 
asociate cu acestea sau a pericolelor de natură 
chimică, biologică, radiologică şi nucleară (CBRN). 
Comitetul se întruneşte în două formate: 1) politico-
militară sub preşedinţia Secretatului General adjunct 
pentru Provocările de Securitate Emergente şi 2) 
de apărare sub co-preşedinţie - un reprezentant 
nord-american şi un reprezentant european. 

Toate  
ţările 

membre 
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Comitetul  
pentru parteneriate  

şi cooperare  
în securitate 

(PCSC) 

Este unicul comitet politico-militar responsabil 
pentru toate programele NATO de legătură cu 
statele non-membre. De asemenea, Comitetul se 
ocupă şi de relaţiile NATO cu organizaţiile inter-
naţionale. Se reuneşte în diverse formate. 

Toate  
ţările 

membre 

Consiliul  
de consultare, 

comandă  
şi control  

(C3B) 

Organism la nivel înalt care acţionează în numele 
Consiliului Atlanticului de Nord şi a Comitetului 
pentru politica de apărare şi planificare pentru 
toate problemele relative la consultarea, controlul 
şi comunicaţiile (C3) din cadrul Alianţei. Domeniile 
de interes C3 sunt schimbul de informaţii şi inter-
operabilitatea, care includ aspecte precum apărarea 
cibernetică, asigurarea cu informaţii şi misiuni întru-
nite de Intelligence, supraveghere şi recunoaştere. 

Toate  
ţările 

membre 

Comitetul 
pentru politici 

operaţionale (OPC) 

Joacă un rol principal în elaborarea şi punerea în 
aplicare a politicii privind operaţiunile. Oferă consi-
liere Consiliului Atlanticului de Nord. 

Toate  
ţările 

membre 
Grupul  

la nivel înalt 
privind  

controlul armelor 
convenţionale 

(HLTF) 

Organism consultativ şi de consiliere pentru 
miniştrii de Externe şi ai Apărării, pe probleme 
vizând controlul armelor convenţionale. Grupul a 
fost creat în 1986 şi este prezidat de Secretarul 
General adjunct. 

Toate 
ţările 

membre 

Comitetul  
de coordonare  

a verificării  
(VCC) 

Principalul organism de luare a deciziilor pentru 
probleme ce ţin de coordonarea punerii în practică 
şi verificării posesiei de arme convenţionale. 
Comitetul raportează şi primeşte recomandări 
direct de la Consiliului Atlanticului de Nord. 

Toate  
ţările 

membre 

Conferinţa  
directorilor 

naţionali  
în domeniul  

armamentelor  
(CNAD) 

Reuneşte principalii oficiali naţionali responsabili 
de achiziţiile publice de apărare în statele aliate şi 
partenere. Este însărcinată cu identificarea opor-
tunităţilor de colaborare, cercetare, dezvoltare şi 
producţie a echipamentelor militare şi a sistemelor 
de armament. Raportează direct Consiliului Atlan-
ticului de Nord. 

Toate  
ţările 

membre 

Comitetul  
pentru 

standardizare  
(CS) 

Lucrează sub autoritatea directă a Consiliului Nord-
Atlantic fiind responsabil de politici şi recomandări 
de standardizare a NATO. Obiectivul Comitetului 
este de a coordona politicile de standardizare şi 
management ale Alianţei în vederea dezvoltării de 
către aliaţi a forţelor şi capabilităţilor militare 

Toate  
ţările 

membre 
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interoperabile şi rentabile. Prezidat de Secretarul 
General al NATO. 

Comitetul  
pentru logistică  

(LC) 

Este organismul consultativ de nivel înalt pentru 
logistică în cadrul NATO. Comitetul este responsabil 
pentru armonizarea şi coordonarea elaborării 
recomandărilor politice şi a consilierii coordonate 
în materie de logistică civilă şi militară. 

Toate  
ţările 

membre 

Comitetul  
pentru apărare  

antirachetă  
(AMDC) 

Este principalul organism consultativ şi coordo-
nator al politicii privind toate aspectele de apărare 
integrată antiaeriană, inclusiv apărarea împotriva 
rachetelor tactice (IAMD). Comitetul este prezidat 
de Secretarul General adjunct al NATO secondat 
de Direcţia de investiţii în domeniul apărării. 

Toate  
ţările 

membre 

Comitetul Aviaţiei  
(CV) 

Organism consultativ de nivel înalt şi civil-militar 
pentru probleme ce ţin de siguranţa şi securitatea 
aviaţiei, venind în sprijinul întregii game a misiunilor 
NATO. Înfiinţată în 2016 de către Consiliul Nord-
Atlantic, CV înlocuieşte fostul Comitet NATO de 
gestionare a circulaţiei aeriene. 

Toate  
ţările 

membre 

Comitetul  
pentru planificare  

în situaţii  
de urgenţă civilă  

(CEPC) 

Organism consultativ şi de orientare de nivel înalt 
al Consiliului Atlanticului de Nord pentru planifi-
carea în situaţii de urgenţă civilă şi probleme legate 
de ajutor pentru statele aliate în caz de catastrofe. 
Comitetul este cu dirijarea şi coordonarea politicilor 
birourilor şi comitetelor de studiu. 

Toate  
ţările 

membre 

Comitetul  
pentru diplomaţie  

publică  
(CPD) 

CPD acţionează în calitate de organism consultativ 
al Consiliului Atlanticului de Nord privind problemele 
ce ţin de comunicare, mass-media şi implicarea 
publicului. Comitetul oferă recomandări către NAC 
cu privire la încurajarea relaţiei cu publicurile din 
ţările aliate pentru suport al obiectivelor. În acest 
sens, CPD este responsabil pentru planificarea, 
implementarea şi evaluarea strategiei NATO în 
materie de diplomaţie publică.  

Toate  
ţările 

membre 

Consiliul  
pentru politica  
şi planificarea  

resurselor  
(RPPB) 

Reprezintă organismul consultativ principal al 
Consiliului Atlanticului de Nord pentru gestionarea 
tuturor resurselor militare NATO finanţate în 
comun. Consiliul este responsabil de gestionarea 
globală a bugetelor civile şi militare ale NATO, 
precum şi de implementarea Programului pentru 
investiţii şi securitate NATO (NSIP). 

Toate  
ţările 

membre 
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Comitetul  
pentru operaţiunile 

Consiliului  
şi exerciţii  

(COEC) 

COEC se ocupă de dezvoltarea şi îmbunătăţirea 
procedurilor Alianţei pentru gestionarea crizelor. 
De asemenea, este principala instanţă de consultare 
şi coordonare al Consiliului Atlanticului de Nord 
în perioade de crize. COEC preia iniţiativa organi-
zării exerciţiilor anuale de gestionare a crizelor 
pentru a testa procesul decizional al Alianţei ca 
reacţie la situaţii de criză.  

Toate  
ţările 

membre 

Comitetul  
de securitate 

(SC) 

Organism consultativ al Consiliului Atlanticului de 
Nord pentru probleme conexe cu politica de secu-
ritate a NATO. SC revizuieşte politica de securitate 
a NATO, face recomandări pentru modificări şi 
examinează întrebările formulate de NAC referi-
toare la subiect. Este prezidat de directorul Oficiului 
de securitate NATO (NOS). 

Toate  
ţările 

membre 

Comitetul civil  
de Intelligence  

(CIC) 

CIC este unicul organism consultativ al Consiliului 
Atlanticului de Nord care abordează domeniul de 
Intelligence în cadrul NATO. Se subordonează 
direct NAC şi oferă expertiză în materie de 
spionaj, ameninţări teroriste sau domenii conexe 
care pot afecta securitatea Alianţei. 

Toate  
ţările 

membre 

Comitetul  
pentru arhive 

Sprijină şi îndrumă Consiliul Atlanticului de Nord 
referitor la toate problemele legate de arhive şi 
înregistrări, pentru a oferi accesul publicului la 
documente cu valoare permanentă deţinute de 
NATO. Raportează direct către NAC şi este singurul 
organism însărcinat cu responsabilități la nivelul 
întregii Alianţe cu privire la gestionarea corespun-
zătoare a înregistrărilor şi arhivelor organizaţiei. 

Toate  
ţările 

membre 

De asemenea, există instituţii de cooperare, parteneriat şi dialog care 
stau la baza relaţiilor dintre NATO şi alte state. 

Denumirea Rolul Membri 

Consiliul  
de 

Parteneriat  
Euro-Atlantic 

(EAPC) 

Reprezintă un forum multilateral de dialog şi consul-
tare privind problemele politice şi de securitate 
dintre aliaţi şi statele partenere. EAPC oferă bazele 
politice pentru cooperarea şi consultarea dintre 
membrii individuali şi Alianţă. Este înfiinţat în 
conformitate cu Documentul de bază al EAPC din 
mai 1997, constituind cadrul general pentru consultări 

Toate  
ţările membre 

NATO  
şi cele 21  
de state  

partenere 
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politice şi consolidarea cooperării în cadrul progra-
mului Parteneriatului pentru Pace (PfP). 

Consiliul  
NATO - Rusia  

(NRC) 

NRC a fost creat în conformitate cu Actul Fondator 
NATO - Rusia din 27 mai 1997 ca for de consultare, 
cooperare şi construire a consensului între NATO şi 
Rusia. 

Toate  
ţările membre 

NATO  
şi Federaţia 

Rusă 

Comisia 
NATO - 
Ucraina 
(NUC) 

Este organism decizional responsabil pentru dez-
voltarea relaţiilor NATO - Ucraina şi pentru coordo-
narea activităţilor de coordonare între cele două 
părţi. De asemenea, NUC reprezintă şi un forum de 
consultare între aliaţi şi Ucraina cu privire la 
aspectele de securitate de interes comun. În cadrul 
reuniunii din aprilie 2014, miniştrii de Externe ai NUC 
au condamnat ferm „anexarea” ilegală a Crimeei şi au 
reafirmat angajamentul întării cooperării între 
Alianţă şi statul ucrainean. 

Toate  
ţările membre 

NATO 
şi Ucraina 

Comisia  
NATO - 
Georgia  
(NGC) 

NGC a fost înfiinţată în septembrie 2008 pentru a servi 
drept forum pentru consultări politice şi cooperare 
în vederea sprijinirii statului georgian de a adera la 
NATO. Vizează aprofundarea dialogului politic şi a 
cooperării între cele două părţi. 

Toate  
ţările membre 

 NATO  
şi Georgia 

SECRETARUL GENERAL AL NATO 

Secretarul General al NATO este un înalt diplomat internaţional, 
numit de către guvernele statelor membre în calitate de Preşedinte al 
Consiliului Atlanticului de Nord, al Comitetului pentru politica de apărare 
şi planificare (DPPC) şi Comitetul pentru standardizare (CS), precum şi 
preşedinte de drept al altor înalte comitete ale NATO (cu excepţia notabilă 
a Comitetului Militar al NATO) şi Secretar General şi şef executiv al NATO. 

Cu toate acestea, Secretarul General nu are niciun rol de comandă 
militară, mai ales că deciziile politice, militare şi strategice se bazează, 
în cele din urmă, pe statele membre.  

Secretarul General este însărcinat cu promovarea şi dirijarea 
procesului de consultare şi decizional în cadrul Alianţei. El poate 
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propune teme de discuţie şi elemente de decizie şi este abilitat să-şi folo-
sească bunele oficii în caz de diferend între ţările membre. Este însărcinat 
cu conducerea Secretariatului internaţional şi este principalul 
purtător de cuvânt al Alianţei, atât în relaţiile externe şi în comunicarea 
şi în contactele cu guvernele membre, cât şi cu mass-media. Secretarul 
General este responsabil cu conducerea Personalului internaţional al 
Organizaţiei ca întreg şi are sub autoritatea sa directă un Cabinet privat 
şi Biroul Secretarului General. Asigură consultanţă, îndrumare şi asistenţă 
administrativă delegaţiilor naţionale la sediul NATO. 

De fapt, Secretarul General, împreună cu Preşedintele Comitetului 
Militar şi Comandantul Suprem al Alianţei, formează triada de înalţi oficiali 
ai NATO.  

Actualul Secretat General este Jens Stoltenberg, fost prim-ministru 
al Norvegiei, care a preluat funcţie la 1 octombrie 2014. Misiunea 
Secretarului General Stoltenberg a fost prelungită pentru încă doi 
ani, până în 2022.26 

AGENŢII NATO 

Agenţiile şi organizaţiile NATO27 joacă un rol vital în achizi-
ţionarea şi susţinerea colectivă a capabilităţilor. Acestea sunt spe-
cializate în domenii tehnice, care se completează reciproc şi formează o 
parte integrantă a ordinii de zi a NATO: achiziţii, asistenţă şi comuni-
caţii şi informaţii. 

Agenţiile NATO au fost create pentru a îndeplini cerinţele colective 
ale unora sau tuturor aliaţilor în domeniul achiziţiilor, logisticii şi al 
altor forme de servicii, de sprijin sau de cooperare. 

Deşi organizaţiile şi agenţiile NATO sunt autonome, acestea trebuie 
să respecte termenii stabiliţi în propriul statut de constituire. Activitatea 
                                                             
26 David M. Herszenhorn, “NATO allies extend Stoltenberg’s term as secretary-general”, 28 
martie 2019, Politico [Online]. Disponibil la: https://www.politico.eu/article/nato-allies-
extend-stoltenbergs-term-as-secretary-general/ [Accesat la data de 18.04.2019]. 
27 NATO, “Organisations and agencies”, 1 aprilie 2015, NATO.int [Online]. Disponibil la: 
https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_66470.htm [Accesat la data de 19.04.2019]. 
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de reformare a agenţiilor NATO face parte dintr-un proces continuu de 
reformă globală a NATO. La summit-ul NATO de la Lisabona din 2010, 
şefii de stat şi de guverne ai NATO au convenit să reformeze cele 14 agenţii 
NATO, distribuite pe teritoriul a şapte state membre. În special, aliaţii 
au convenit să eficientizeze agenţiile pe trei teme programatice majore: 
achiziţii, sprijin, comunicare şi informare. În iulie 2012, NATO a realizat 
noi reforme structurale, creând patru noi organizaţii NATO, acestea 
asumându-şi o parte din funcţiile şi responsabilităţile agenţiilor existente.  
 Agenţia de comunicaţii şi informaţii NATO (NCIA), cu sediul 

la Bruxelles, furnizează servicii IT la nivelul Alianţei, achiziţii şi 
sprijin în domenii cum ar fi sisteme de comandă şi control, co-
municaţii tactice şi strategice, sisteme de protecţie cibernetică. 

 Agenţia de suport şi achiziţii NATO (NSPA), cu sediul în Capellen, 
Luxemburg, asigură achiziţii eficiente şi compatibile din punct de 
vedere al principiului cost-beneficiu; inclusiv asigură şi achiziţii 
de armament; se ocupă de logistică, sprijin operaţional şi sistem 
operaţional de servicii pentru aliaţi, autorităţile militare NATO şi 
statele partenere. 

 Organizaţia NATO pentru ştiinţă şi tehnologie (STO) va 
include Biroul de programare pentru ştiinţă şi tehnologie şi Centrul 
de cercetare şi experimentare maritimă. OST este condus de un 
Cercetător ştiinţific superior, având sediul central la Bruxelles, 
cu funcţia de Consilier ştiinţific la nivel înalt al NATO. 

 Biroul de standardizare al NATO (NSO), cu sediul la Bruxelles, 
oferă asistenţă şi administrează activităţile de standardizare sub 
autoritatea Comitetului pentru Standardizare (CS). De asemenea, 
NSO raportează direct Comitetului militar pentru standardizare 
operaţională. 

ADUNAREA PARLAMENTARĂ A NATO 

De la crearea sa în 1955, Adunarea Parlamentară a NATO a oferit 
un forum unic specializat pentru membrii parlamentelor statelor aliate 
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pentru a discuta şi a influenţa deciziile privind securitatea Alianţei. Prin 
activităţile sale, Adunarea facilitează conştientizarea şi înţelegerea par-
lamentară a aspectelor-cheie care afectează securitatea zonei euro-atlantice 
şi sprijină supravegherea parlamentară naţională asupra apărării şi 
securităţii.28 

Sursa foto: NATO.int 

Adunarea este independentă de NATO şi constituie o verigă 
între parlamentele naţionale şi Alianţă, care încurajează guvernele 
să ţină cont de preocupările acesteia atunci când se elaborează legile. O 
altă funcţie a Adunării este aceea de a aminti în permanenţă că hotărârile 
interguvernamentale luate în cadrul NATO trebuie să fie imperativ 
omologate la nivel politic în acord cu prevederile constituţionale referitoare 
la parlamentele alese în mod democratic. 

Delegaţii la Adunarea Parlamentară a NATO sunt numiţi de 
parlamentele respective urmând procedurile naţionale în vigoare, în 
funcţie de numărul de parlamentari ai fiecărui partid politic. Astfel, în 
Adunare este reprezentat un larg evantai de opinii politice. 
                                                             
28 NATO Parliamentary Assembly, “Our Mission”, NATO PA [Online]. Disponibil la: https:// 
www.nato-pa.int/content/our-mission [Accesat la data de 18.04.2019]. 
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Adunarea se reuneşte în sesiune plenară de două ori pe an, în 
capitala uneia dintre ţările membre, la invitaţia parlamentului acestei 
ţări. Forul Adunării oferă evaluarea opiniei parlamentarilor şi celei a 
publicului asupra problemelor legate de Alianţă, furnizând o situaţie 
precisă asupra aşteptărilor unora sau altora privind diferitele linii de 
acţiune ale Alianţei. În acest sens, Adunarea poate juca un rol indirect, 
dar important, în elaborarea politicilor Alianţei. Recomandările şi 
rezoluţiile pe care le formulează sunt transmise guvernelor şi parla-
mentelor naţionale, unor organizaţii importante şi Secretariatului General 
al NATO, care-şi face cunoscută poziţia după consultarea Consiliului 
Atlanticului de Nord.  
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NOILE PROVOCĂRI: CONSOLIDAREA REZILIENŢEI 
ȘI RĂZBOIUL INFORMAŢIONAL  

Nicolae ŢÎBRIGAN 

REZILIENŢA ȘI ARTICOLUL 3 DIN TRATAT 

Fiecare stat membru NATO trebuie să fie rezilient pentru a rezista 
şi a se recupera de la un şoc major (situaţie de criză), cum ar fi un 
dezastru natural, blocarea infrastructurii critice sau chiar un atac armat. 
Rezilienţa reprezintă capacitatea unei societăţi de a rezista şi de a 
se recupera cu uşurinţă şi rapid de 
la astfel de şocuri, reuşind să com-
bine elemente civile cu capacitatea 
militară. Rezilienţa puternică şi pregă-
tirea civilă în statele aliate sunt esenţiale 
pentru securitatea şi apărarea colectivă 
a NATO. 

Principiul rezilienţei este afirmat 
prin intermediul Art. 3 al Tratatului 
Nord-Atlantic: „Pentru a îndeplini mai 
eficient obiectivele acestui Tratat, Părţile, 
separat sau împreună, prin interme-
diul auto-ajutorării şi al sprijinului 
reciproc continuu, îi vor menţine şi îi 
vor dezvolta capacitatea individuală şi 
cea colectivă de rezistenţă în faţa unui atac armat”.29 

                                                             
29 MAE, „Tratatul Nord-Atlantic”, Ministerul Afacerilor Externe [Online]. Disponibil la: http:// 

Infrastructura critică 
Reprezintă un element, un sistem 
sau o componentă a acestuia care 
este esenţial pentru menţinerea 
funcţiilor vitale ale societăţii, a 
sănătăţii, siguranţei, securităţii, 

bunăstării sociale sau economice a 
persoanelor, şi a căror perturbare 
sau distrugere ar avea un impact 
semnificativ la nivel naţional ca 

urmare a incapacităţii de a menţine 
respectivele funcţii. 
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Angajamentul individual al fiecărui aliat de a-şi menţine şi 
consolida propria rezilienţă va reduce vulnerabilitatea NATO. Membrii 
Alianţei îşi pot dezvolta şi întări propriile capacităţi de rezilienţă 
prin dezvoltarea apărării locale şi a competenţelor de nişă, cum ar 
fi apărarea cibernetică sau asistenţa medicală care să combine 
factorii civili, economici, comerciali şi militari.30 Când aliaţii sunt 
mai bine pregătiţi, sunt mai puţin susceptibili de a fi atacaţi, întărind 
astfel întreaga Alianţă. 

Mediul de securitate de astăzi este din ce în ce mai impredictibil. 
Ameninţările pot veni din partea actorilor statali, non-statali, putând 
chiar fi vorba de terorism şi alte ameninţări asimetrice, atacuri cibernetice 
şi agresiuni hibride, care diluează liniile dintre formele de conflict 
convenţionale şi cele neconvenţionale. Acestea pot surveni ca urmare a 
catastrofelor naturale, inundaţii, incendii şi cutremure. Provocarea de a 
te adapta şi a răspunde adecvat la aceste tipuri de pericole este amplificată 
de tendinţe care au transformat radical mediul actual de securitate.  

De altfel, rezilienţa s-a dovedit a fi şi un concept cu valoare 
adăugată pentru aliaţi, care nu poate fi separată de valori precum demo-
craţia, buna guvernare, statul de drept şi instituţii democratice funcţionale. 
Aceasta a devenit un obiectiv principal atât pentru NATO, cât şi statele 
partenere, în conformitate cu Declaraţia finală a summit-ului NATO de 
la Varşovia (2016).31 Atunci statele aliate s-au angajat în sporirea propriei 
rezilienţe pentru întărirea NATO. Spectrul de ameninţări fusese extins 
la mai multe paliere, iar liderii statelor au hotărât dezvoltarea în con-
tinuare a capacităţilor individuale şi colective de a rezista oricărei forme de 
atac armat. Punerea în aplicare a acestui angajament reprezintă o 

                                                                                                                                                           
www.mae.ro/sites/default/files/file/pdf/TRATATUL%2520NORD-ATLANTIC.pdf [Accesat la 
data de 30.04.2019]. 
30 NATO, “Resilience and Article 3”, 25 iunie 2018, NATO.int [Online]. Disponibil la: https:// 
www.nato.int/cps/en/natohq/topics_132722.htm [Accesat la data de 30.04.2019]. 
31 NATO, “Warsaw Summit Communiqué”, 9 iulie 2016, NATO.int [Online]. Disponibil la: https:// 
www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_133169.htm?selectedLocale=en [Accesat la data 
de 30.04.2019].  
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prioritate majoră pentru aliaţi. NATO poate sprijini aliaţii în evaluarea 
şi, la solicitare, chiar la îmbunătăţirea rezilienţei. Tot în În Varşovia 
liderii aliaţi au luat măsuri pentru a se asigura că NATO are capacitatea 
de a aborda în mod eficient provocările complexe pe care le presupune 
războiul hibrid. Deşi responsabilitatea primară de a riposta în faţa 
ameninţărilor sau atacurilor ţine de ţara 
vizată, NATO este pregătită să asiste fie-
care aliat în orice etapă a unei campanii 
hibride şi să contracareze agresiunea 
hibridă ca parte a apărării colective.32 

Rezilienţa capătă, de asemenea, 
o valoare centrală în Strategie Globală 
de Politică Externă şi de Securitate a 
UE33 unde conceptul este menţionat de 
33 de ori. Rezilienţa şi-a lăsat amprenta 
asupra acestei strategii, fiind un concept 
caracterizat prin „surpriză şi discon-
tinuitate”. Conform documentului, 
rezilienţa devine echivalentă cu secu-
ritatea, deoarece opusul acesteia sunt 
„fragilitatea, vulnerabilitatea, complă-
cerea, incertitudinea”. Mai exact, un 
stat sau o societate rezilientă nu trebuie 
să fie doar sigură. Un stat rezilient 
trebuie să fie, de asemenea, „incluziv, 
bine guvernat, dezvoltat, coerent şi 
durabil”. 
                                                             
32 NATO, “NATO’s response to hybrid threats”, 17 iulie 2018, NATO.int [Online]. Disponibil la: 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_156338.htm [Accesat la data de 30.04.2019]. 
33 European Union - External Action, “Shared Vision, Common Action: A Stronger Europe. A Global 
Strategy for the European Union’s Foreign And Security Policy”, 28 iunie 2016, EEAS.Europa.eu 
[Online]. Disponibil la: http://eeas.europa.eu/archives/docs/top_stories/pdf/eugs_review_ 
web.pdf [Accesat la data de 30.04.2019]. 

Războiul hibrid 
Jens Stoltenberg, Secretarul 

General al NATO definea războiul 
hibrid drept „utilizarea concomi-

tentă a mai multor metode de luptă 
printre care cele convenţionale, 

subversive sau cibernetice” (2015). 

Ameninţările hibride combină 
mijloace militare şi non-militare, 
precum şi mijloacele clandestine, 
inclusiv dezinformare, atacurile 

cibernetice, presiunile economice, 
desfăşurarea grupurilor armate 
neregulate, precum şi utilizarea 
forţelor armate regulate într-o 

manieră ascunsă. Metodele hibride 
sunt folosite pentru a bloca liniile 
dintre război şi pace, inoculând 
îndoială în rândul decidenţilor 

strategici. 
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Statele non-reziliente se confruntă cu dificultăţi majore atunci 
când sunt afectate de probleme de securitate, de la dezastre naturale, la 
atacuri teroriste, agresiuni informaţionale sau ameninţări militare, 
revolte, cutremure, crize economice - ceea ce înseamnă că astfel de state 
nu se pot restabili după „evenimentele sociale traumatizante”. Percepţiile 
populaţiei asupra riscurilor depind mult de modul în care acestea 
sunt rezolvate de către autorităţile centrale, locale şi/sau comu-
nităţile locale. Incapacitatea instituţională de a restabili rapid rutina 
instituţională după apariţia unui eveniment traumatizant determină un 
nivel scăzut de încredere în instituţiile naţionale, decidenţii politici, şi 
poate submina procesul de democratizare şi încrederea în instituţiile 
internaţionale care diseminează valorile democratice.  

Sursa foto: NATO.int 

În plus, forţele armate, în special cele desfăşurate în timpul 
crizelor militare sau războiului, au ajuns să depindă de sectoarele civil 
şi comercial pentru transport, comunicaţii, şi chiar logistică, cum ar fi 
furnizarea de alimente şi apă la bazele militare. Eforturile militare de a 
apăra teritoriul şi populaţiile trebuie, prin urmare, să fie completate de 
o pregătire civilă solidă. Cu toate acestea, capacităţile civile pot fi 
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vulnerabile în faţa perturbărilor şi atacurilor directe atât în perioade de 
pace, cât şi în război. Prin reducerea acestor vulnerabilităţi, NATO reduce 
riscul unui potenţial atac. Aşadar, un nivel ridicat al rezilienţei 
reprezintă un aspect esenţial al descurajării. 

Rezilienţa mai este şi o responsabilitate naţională şi fiecare ţară 
membră trebuie să fie suficient de robustă şi adaptabilă pentru a susţine 
întregul spectru al crizelor menţionate de Alianţă. În acest context, 
Articolul 3 completează clauza de apărare colectivă prevăzută de 
Articolul 5, care stipulează că un atac împotriva unui aliat reprezintă 
un atac împotriva tuturor. Aliaţii trebuie să ofere NATO mijloacele 
necesare pentru a-şi îndeplini principalele sarcini şi, în special, obiec-
tivul apărării colective. 

NATO ȘI PROPAGANDA RĂZBOIULUI RECE 

Naraţiunile anti-NATO datează încă de la constituirea Alianţei. Astfel, 
de-a lungul a patru decenii la rând propaganda sovietică s-a concentrat 
pe promovarea temelor anti-NATO, utilizând diverse metode, inclusiv 
cunoscutele afişe de propagandă a celor trei caricaturişti ruşi Kuprianov, 
Krylov şi Sokolov, reprezentând un trio artistic - Kukryniksy.34 Aceştia 
au devenit renumiţi mai ales în anii 1930 ca urmare a caricaturilor 
ironice la adresa fascismului în revista de satiră „Krokodil”. 

Desigur că astfel de caricaturi au propriile valori artistice, dincolo 
de naraţiunile de propagandă, pe alocuri chiar aberante. Putem observa 
că, de obicei, caricaturiştii sovietici reprezentau Alianţa ca fiind total 
dominată de SUA. Ori, pentru Moscova nu a existat o altă viziune 
strategică - liderii sovietici au presupus (în mod eronat) că NATO ar fi o 
copie în oglindă a Pactului de la Varşovia dominat de Uniunea Sovietică. 

Dacă desenele propagandistice ai anilor 1950 portretizau Alianţa 
sub imaginea unui „revanşist” german bucuros că s-a alăturat unei 
„organizaţii militariste”, odată cu trecerea timpului Alianţa fusese 

                                                             
34 Wikipedia, “Kukryniksy” [Online]. Disponibil la: https://en.wikipedia.org/wiki/Kukryniksy 
[Accesat la data de 30.04.2019]. 
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personificată şi prin alte personaje alegorice. În anii ՚70 şi ՚80 statele 
membre NATO, împreună cu partenerii, au fost portretizate de către 
caricaturişti drept capitalişti agresivi sau conspiratori împotriva păcii 
globale, înclinaţi spre dominaţia mondială şi hotărâţi să saboteze 
succesele mitice ale Uniunii Sovietice, în timp ce acestea se dezintegrau 
pe plan intern. Acest tip de campanie a continuat patru decenii până la 
prăbuşirea blocului comunist în 1989. 
Fig. 6. Colaj cu afişe de propagandă sovietică publicate în revista de satiră „Krokodil” 

Sursa: SovietPropaganda.org 

NATO VS. RĂZBOIUL INFORMAŢIONAL 2 .0 

La o mai atentă analiză de conţinut a noii propagande a Rusiei 
(succesor de drept al URSS), vom constata că multe dintre clişeele anti-
NATO se repetă. Practica războiului informaţional al Rusiei s-a 
dezvoltat mult mai rapid decât se aşteptau analiştii şi experţii militari. 
Designerii propagandei şi dezinformării ruse au reuşit să înveţe din 
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propriile eşecuri înregistrate în campaniile informaţionale din timpul 
protestelor democratice din Georgia (2003 - „Revoluţia trandafirilor”), 
Ucraina (2004 - „Revoluţia portocalie”) şi Kârgâzstan (2005 - „Revoluţia 
lalelelor”), adaptându-se cu succes la noile tehnologii informaţionale ale 
secolului XXI, mai ales prin utilizarea spaţiului cibernetic după anexarea 
Crimeei (2014). 

Se pare că ceea ce ne este prezentat a fi o „diplomaţie publică” a 
Federaţiei Ruse a devenit deja un subiect dezbătut pe larg în presă, studii de 
specialitate, conferinţe etc., fiindu-ne prezentată ca o adevărată „avalanşă 
a manipulării” îndreptată împotriva populaţiei din statul vizat. 

Cooptarea masivă a mass-media 
în interesele Armatei de către strategii 
de la Kremlin a adus primele rezultate 
în timpul campaniei militare din Georgia 
(2008), când numeroşi jurnalişti ruşi 
au fost aduşi împreună cu trupele 
militare pentru a susţine o campanie 
informaţională prin care să se relateze 
succesul Federaţiei Ruse în protejarea 
„propriilor cetăţeni”, lansând, în acelaşi timp, ştiri false despre „atro-
cităţile” comise de soldaţii georgieni în Osetia de Sud sau Ţhinvali.  

Astfel, un avantaj considerabil în acest război informaţional l-au 
avut şi televiziunile locale unde jurnaliştii ruşi aveau acces direct, 
difuzându-se permanent imagini cu forţele militare separatiste şi ruse 
care avansau pe teritoriul georgian, prezentându-le mai degrabă ca 
„forţe eliberatoare”. Și guvernul rus s-a implicat direct prin folosirea 
unui purtător de cuvânt militar în cadrul unor interviuri televizate pentru 
a furniza informaţii despre desfăşurarea campaniei militare - o altă 
inovaţie pentru spaţiul informaţional al Rusiei. Chiar jurnaliştii ruşi, 
afiliaţi Armatei, au început să-şi spună „legiunea media” („медийный 
легион” - rus.). De altfel, această practică a devenit un element inalienabil 
în campaniile militare desfăşurate de Rusia, mai ales în urma anexării 

Dezinformarea 
„Dezinformarea este o manipulare 
a opiniei publice, în scopuri politice, 

folosind informaţii tratate cu 
mijloace deturnate” (V. Volkoff) 
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Crimeii (2014), intervenţiei militare din regiunile estice ale Ucrainei 
(2014) şi campaniei din Siria (2015). Cu alte cuvinte, puterea militară 
a reuşit să-şi dezvolte o nouă componentă importantă - „jurnaliştii-
soldaţi”, care au contribuit decisiv la atingerea unor obiective 
stabilite în cadrul operaţiunilor. 

Sursa foto: NATO.int 

Astăzi, aceste resurse informaţionale sunt mult mai perfecţionate 
şi adaptate contextelor din diferite zone strategice şi state. Tiparul „noii 
propagande” ruse este unul extrem de complex, „modelat” după tipare 
civilizaţionale, definind majorităţi relevante, mizând preponderent de 
emoţii şi încercând să ţină raţiunea cât mai departe de deciziile 
Kremlinului. Ori, cheia operaţiunilor de manipulare din Est constă 
în aşa-numita reţetă a „post-adevărului” („post-truth” - eng.), unde 
adevărul sau minciuna nu mai contează. În fond, în campaniile de 
dezinformare se presupune definirea realităţii în funcţie de propriile 
interese ale actorilor internaţionali, iar teorema lui Thomas, ce subliniază 
că „o situaţie devine reală prin consecinţele definirii ei ca fiind reală”, 
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poate fi aplicată şi în geopolitică, în sensul că se va impune ca realitate 
varianta adevărului unui oponent ce-şi va dezvolta o veritabilă forţă de 
comunicare.35 

Moscova încă preferă mitul conform căruia Statele Unite iau în 
continuare toate deciziile NATO în detrimentul celorlalţi aliaţi. De ase-
menea, noile campanii de dezinformare lansate de Kremlin apelează 
constant la mitul potrivit căruia extinderea NATO nu ar fi un proces 
determinat de voinţa suverană a statelor din Estul Europei, ci o 
ameninţare directă la adresa Rusiei şi a păcii (inclusiv prin recentele 
admiteri ale Muntenegrului şi Macedoniei de Nord). 

Chiar şi întrunirile din cadrul ONU sunt folosite pentru a promova 
naraţiuni dezinformatoare anti-NATO, aşa cum a fost în cazul misiunii 
de securitate condusă de NATO în Afganistan (ISAF)36 stabilită prin 
Rezoluţia 1386 a Consiliului de Securitate al ONU în decembrie 2001 
(comparativ cu invazia sovietică din 1979) acuzată de oficialii ruşi că ar 
fi fost „o extindere acoperită a influenţei euro-atlantice în regiune”. 

Din păcate, lista unor astfel de naraţiuni este lungă. Când se con-
fruntă cu fapte reale, designerii dezinformării revin deseori fie cu negări 
lipsite de sens şi/sau cu precizări contradictorii (naraţiuni video despre 
doborârea avionului de pasageri MH17 sau despre cei doi „turişti” ruşi 
identificaţi la Salisbury) pentru a induce un efect de „gaslighting”. Sau se 
încearcă decredibilizarea oricăror dovezi prin acuzaţii de presupuse 
manifestări de rusofobie din partea Occidentului. 

Începând cu luna februarie 2017 reprezentanţii oficiali ai Alianţei 
Nord-Atlantice au semnalat o creştere accentuată a fluxului de propa-
gandă rusă distribuit prin intermediul diverselor canale media, mai ales 
după anexarea ilegală a Crimeii. Potrivit purtătoarei de cuvânt a Alianţei, 
                                                             
35 Nicolae Ţîbrigan, „Priorităţi strategice ale războiului informaţional rus în România si R. 
Moldova”, 22 februarie 2017, LARICS.ro [Online]. Disponibil la: https://larics.ro/prioritati-
strategice-ale-razboiului-informational-rus-romania-si-r-moldova/ [Accesat la data de 01.05.2019]. 
36 NATO, “ISAF's mission in Afghanistan (2001-2014) (Archived)”, 1 septembrie 2015, NATO.int 
[Online]. Disponibil la: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_69366.htm [Accesat la 
data de 01.05.2019]. 
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Oana Lungescu, rolul de principale surse ale narativelor anti-NATO 
fusese preluate de agenţiile de ştiri controlate de guvernul rus, 
cum ar fi Sputnik, RT, Life.ru şi altele. 

Dacă până nu demult autorităţile ruse negau vehement că inten-
ţionează să se implice în treburile interne ale altor state, în timp ce presa 
controlată de statul rus contrazicea orice referire la faptul că ar acţiona 
ca instrument de propagandă a Kremlinului, la sfârşitul lunii februarie 
2017 Ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, recunoscuse într-un discurs 
către deputaţii ruşi că va dezvolta unităţile specializate în războiul 
informatic, unde „propaganda trebuie să fie inteligentă, abilă şi eficientă”.37 
Nimic nou dacă judecăm prin prisma ultimelor doctrine militare ale 
Federaţiei Ruse unde se amintea de o readucere şi utilizare în scopuri 
militare a tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor în „războaiele 
moderne”. Astfel, presa este considerată de multă vreme de strategii 
ruşi drept o armă a războiului hibrid, utilizat extensiv, pe plan extern, 
numai că până acum nimeni nu recunoscuse acest fapt oficial şi formal. 

Sursa: NATO.int 

                                                             
37 Digi24, „Noile mişcări ale Rusiei pe frontul propagandei”, 23 februarie 2017 [Online]. Disponibil 
la: https://www.digi24.ro/stiri/externe/rusia/noile-miscari-ale-rusiei-pe-frontul-propagandei-
675136 [Accesat la data de 01.05.2019]. 
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Obiectivul dezinformării ruse în zona euro-atlantică a rămas acelaşi. 
„Rusiei nu-i place NATO... ei [strategii de la Kremlin - n.r.] ar vedea orice 
diviziune în rândul Alianţei drept un succes”, declara Secretarul Jens 
Stoltenberg în 2018, la New York.  

Pe de altă parte, răspunsul pro-activ al NATO a constat în: 
 Crearea în 2008 a Centrului de Excelenţă NATO pentru Apărare 

cibernetică cooperativă la Tallinn (Estonia). Centrul se ocupă cu 
cercetarea activităţilor cibernetice globale, contribuind la identificarea 
celor mai bune practici în domeniul apărării şi formării profesio-
nale cibernetice a aliaţilor. 

 Crearea în 2014 la Riga (Letonia) a Centrului de Excelenţă pentru 
Comunicare Strategică (NATO StratCom) în vederea combaterii 
influenţei maligne a propagandei pro-Kremlin. Centrul publică perio-
dic rapoarte privind activităţile de dezinformare lansate dinspre Est. 

 Crearea secţiunii „Setting the Record Straight” pe site-ul oficial 
al NATO (NATO.int) unde sunt prezentate fapte şi argumente 
pertinente care demontează 42 de mituri şi mistificări anti-NATO 
diseminate de-a lungul timpului de Kremlin. 

 Publicarea periodică a buletinelor informative NATO „Fact Sheet” 
disponibile online pe site-ul oficial al Alianţei (NATO.int). 

 Lansarea campaniei #WeAreNATO - prima campanie de 
comuncare strategică din istoria Alianţei. Conceptul #WeAreNATO 
se concentrează pe avantajele unităţii şi solidarităţii dintre aliaţi şi 
pe rolul NATO în menţinerea securităţii euro-atlantice.  

Toate aceste iniţiative pro-active ale NATO se bazează pe principii 
fundamentale: 

 Unitate şi cooperare; 
 Menţinerea căilor de dialog; 
 Comunicare strategică (fără contra-propagandă); 
 Transparentizarea deciziilor şi a exerciţiilor NATO; 
 Deschiderea faţă de public, etc. 
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10 MITURI DESPRE DEVESELU 

Valurile de extindere ale NATO au fost identificate ca ameninţări 
principale la adresa securităţii Federaţiei Ruse (menţionată şi în documente 
anterioare de la data adoptării primului Concept de securitate naţională 
- 2000). Obiectivul de bază neasumat oficial de presa angrenată în 
maşinăria de propagandă a Federaţiei Ruse constă în discreditarea 
SUA şi NATO la nivelul opiniei publice din cele 30 de state aliate. 
Prin aceste campanii concentrate pot fi oprite şi aspiraţiile atlantice ale 
altor state aflate în vizor. Ori, imaginea Alianţei şi a Washingtonului poate 
fi sabotată simultan deoarece propaganda rusă asociază organizaţia 
politico-militară defensivă cu imaginea celui mai mare contributor 
al său - SUA („Говорим - НАТО, подразумеваем - США”). Prin această 
metodă a „picăturii chinezeşti” administrată mediatic, Rusia intenţionează 
să slăbească coeziunea din rândul Alianţei şi să forţeze retragerea bazelor 
militare (obiectiv asumat pe termen lung). 

Sursa foto: NATO.int 

Stimularea sentimentelor negative ale populaţiei din statele-
ţintă vizavi de dislocarea militarilor Alianţei pentru a întări flancul estic 
se referă la un nivel mai insidios al războiului informaţional - măsurile 
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PsyOps - operaţiuni psihologice de influenţare a opiniei publice şi 
reluate sistematic de designerii dezinformării. De exemplu, Preşedintele, 
parlamentul şi poliţia din Lituania au primit un e-mail anonim (care s-a 
dovedit a fi trimis din afara UE) în care se afirma că bărbaţi de limbă 
germană, în uniformă, ar fi violat o educatoare dintr-un orfelinat situat în 
apropierea unei cazărmi din centrul ţării. Evident că o astfel de infrac-
ţiune nu a avut loc, iar respectivele acuzaţii erau complet false. Mai mult, 
chiar ministra germană a apărării, Ursula von der Leyen, avertizase anterior 
contra falselor ştiri „ce minează credibilitatea instituţiilor democratice”. 

Un caz similar a avut loc şi în România, când site-ul NapocaNews.ro, 
angrenat în fabricarea şi distribuirea ştirilor false pe teme anti-NATO, 
comunica într-un pseudomaterial38 că o tânără ar fi fost violată în 
judeţul Olt, iar unul dintre violatori fusese chiar un militar dislocat la 
Deveselu, desigur fără a specifica numele inculpatului, surse oficiale sau 
declaraţii ale martorilor. Falsul a fost distribuit pe reţelele sociale de 
peste 200 de ori în contextul în care Secretarul general al NATO, Jens 
Stoltenberg, vizita în iulie 2015 România pentru a inaugura noul centru 
de comandă al Alianţei la Bucureşti. 

Echipa CheckMedia.ro a reuşit să demonteze principale 10 mituri 
şi mistificări referitoare la scutul antirachetă de la Deveselu: 

Mit #1: Instalarea facilităţilor NATO pe teritoriul statelor din Europa de 
Est accentuează un „nou Război Rece” cu Rusia, sau chiar posibilitatea 
declanşării celui de-al „treilea război mondial” 

Argument #1: Dezvoltarea capacităţilor de apărare antibalistică 
ale NATO a fost hotărâtă în cadrul summit-ului de la Lisabona (2010) cu 
scopul de a îndeplini sarcina principală de apărare a Alianţei, fără a avea 
vreo legătură cu declanşarea unor confruntări cu state-terţe. „Obiectivul 

                                                             
38 NapocaNews, „Alt caz de viol în grup. 4 violatori în libertate, unul este militar la baza NATO 
de la Deveselu. Şeful NATO n-a suflat o vorbă în vizita din România”, NapocaNews.ro [Online]. 
Disponibil la: http://www.napocanews.ro/2015/07/alt-caz-de-viol-in-grup-4-violatori-in-libertate-
unul-este-militar-la-baza-nato-de-la-deveselu-seful-nato-n-a-suflat-o-vorba-in-vizita-din-romania. 
html [Accesat la data de 01.05.2019]. 
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acestei capacităţi este acela de a furniza o acoperire deplină şi protecţie 
pentru toate populaţiile, teritoriul şi forţele europene ale NATO împotriva 
ameninţărilor în creştere generate de proliferarea rachetelor balistice, 
având la bază principiile indivizibilităţii securităţii aliaţilor şi solidarităţii 
NATO, distribuirii echitabile a riscurilor şi sarcinilor, precum şi provocării 
rezonabile, luând în considerare nivelul ameninţării, disponibilitatea şi 
fezabilitatea tehnică potrivit celor mai recente evaluări comune ale ame-
ninţării, agreate de Alianţă. Dacă eforturile internaţionale vor reduce 
ameninţările generate de proliferarea rachetelor balistice, capacitatea 
NATO de apărare antirachetă se va adapta corespunzător”, se spune în 
Declaraţia comună a Summit-ului NATO de la Varşovia.39 

În ciuda acţiunilor şi politicilor destabilizatoare ale Federaţiei 
Ruse în statele din Europa de Est: anexarea ilegală a Crimeii, încălcarea 
suveranităţii statelor, destabilizarea deliberată din regiunile estice ale 
Ucrainei - Doneţk şi Luhansk, exerciţii şi comasări masive de trupe care 
contravin spiritului Documentului de la Viena, încercarea aplicării unor 
tactici specifice războiului hibrid în apropierea de frontiera NATO, în 
regiunile Mării Baltice, Mării Negre şi ale Mediteranei de Est, retorica 
militaristă pe tema armamentului nuclear, încălcările repetate ale 
spaţiului aerian al Alianţei ş.a.m.d.; NATO nu a escaladat confruntarea 
cu Federaţia Rusă, deşi a suspendat orice cooperare civilă şi militară 
aceasta, menţinând permanent deschise toate canalele de comunicare.  

NATO nu a făcut altceva decât să răspundă acestor provocări de 
securitate „prin consolidarea posturii sale de descurajare şi apărare, 
inclusiv printr-o prezenţă avansată în partea orientală a Alianţei”, iar 
scenariul declanşării unui posibil „al treilea război mondial” pare a fi 
desprins dintr-un episod SF.  

Mit #2: Instalarea scutului antirachetă de la Deveselu a transformat 
România într-o ţintă a posibilelor atacuri ale Federaţiei Ruse 

                                                             
39 MAE, „Summit-ul NATO de la Varşovia (8-9 iulie 2016)”, iulie 2016, MAE.ro [Online]. Disponibil 
la: https://www.mae.ro/node/36635 [Accesat la data de 01.05.2019]. 
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Argument #2: Participarea României la dezvoltarea componentei 
europene a sistemului american de apărare antirachetă (European 
Phased Adaptive Approach/EPAA) decisă de Consiliul Suprem de Apărare 
a Ţării la 4 februarie 2010, reprezintă un succes al ţării noastre atât în 
relaţia bilaterală cu Statele Unite, cât şi din punctul de vedere al consolidării 
poziţiei României de Aliat de încredere în cadrul NATO. Acest sistem, 
reprezentând contribuţia SUA pentru arhitectura de securitate a 
Alianţei, nu este îndreptat împotriva Rusiei şi nu pune în pericol 
potenţialul strategic al acesteia, mai ales că vorbim de un stat care 
deţine „triada nucleară”.  

NATO şi SUA au afirmat în mod repetat, de-a lungul anilor, că 
amplasarea sistemelor antibalistice în statele din Estul Europei nu 
reprezintă o ameninţare la adresa Rusie, iar Moscova nu are niciun 
motiv rezonabil să transforme aceste state în „posibile ţinte”. Aşa cum a 
explicat şi Secretarul general adjunct al NATO, Alexander Vershbow, 
condiţiile ce ţin mai degrabă de geografie şi fizică fac imposibilă doborârea 
oricăror rachete intercontinentale ale Federaţiei Ruse de către 
interceptorii lansaţi din România sau Polonia.  

Aşadar, România este considerată o ţintă de potenţialii inamici din 
afara spaţiului Euro-Atlantic nu mai mult decât era în trecut. Nu trebuie 
uitat că participarea la NATO, ca Alianţă de apărare colectivă, presupune 
nu numai privilegii, ci şi obligaţii. Beneficiile sunt însă cu mult mai 
importante decât costurile, raportul fiind în favoarea avantajelor aduse 
de un nivel crescut de securitate. Mai multe detalii despre participarea 
României la Sistemul de apărare antirachetă (BMD) găsiţi pe site-ul MAE.40 

Mit #3: Scutul antirachetă de la Deveselu anulează echilibrul strategic 
între NATO şi Federaţia Rusă prin potenţialitatea acestuia de a deveni o 
armă nucleară ofensivă 

Argument #3: Scutul antirachetă este un sistem cu caracter strict 
defensiv care nu poate afecta echilibrul strategic regional sau global. În 
                                                             
40 MAE, „Participarea României la Sistemul de apărare antirachetă”, MAE.ro [Online]. Disponibil 
la: https://www.mae.ro/node/1517 [Accesat la data de 01.05.2019]. 
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plus, facilităţile şi locaţia unde vor fi amplasate rachetele interceptoare 
(SM3) sunt de dimensiuni reduse şi nu au potenţialul să modifice echilibrul 
strategic în Europa. 

Rachetele de interceptare aduse în România nu au încărcătură 
nucleară, iar distrugerea rachetelor inamice ar avea loc prin intermediul 
energiei cinetice. Acordul bilateral semnat în România şi Statele Unite în 
2011 privind amplasarea sistemului antirachetă menţionează clar că 
„Sistemul de Apărare împotriva Rachetelor Balistice al Statelor Unite în 
România include interceptori non-nucleari...” (Art.2, punct 1).41 

Sursa foto: NATO.int 

În acelaşi timp, Declaraţia comună a statelor membre NATO la 
Summit-ul de la Varşovia subliniază clar: „Sistemul de apărare antirachetă 
al NATO nu este îndreptat împotriva Rusiei şi nu va submina capacităţile 
strategice de descurajare ale Rusiei. Apărarea antirachetă a NATO este 
                                                             
41 MAE, „Acord între România şi Statele Unite ale Americii privind amplasarea Sistemului de 
Apărare împotriva Rachetelor Balistice ale Statelor Unite în România”, MAE.ro [Online]. Disponibil 
la: https://www.mae.ro/sites/default/files/file/tratate/2011.09_scut_ro.pdf [Accesat la data 
de 01.05.2019]. 
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proiectată să apere împotriva potenţialelor ameninţări provenind din 
afara spaţiului Euro-Atlantic. Am explicat Rusiei de mai multe ori că 
sistemul BMD nu este eficient împotriva sistemului strategic al Rusiei 
de descurajare nucleară şi că nu există nicio intenţie de restructurare a 
acestui sistem pentru a avea în viitor o astfel de capacitate” - afirmaţii 
reiterate şi cu alte ocazii de diverşi înalţi oficiali ai NATO.  

Mit #4: Prin măsurile luate, ca stat membru NATO, România pune în 
pericol stabilitatea regională 

Argument #4: Decizia României de a participa la sistemul de 
apărare antirachetă al NATO este în deplin acord cu hotărârile privind 
apărarea antirachetă a NATO, adoptate la summit-urile Alianţei de la 
Bucureşti (aprilie 2008), Strasbourg / Kehl (aprilie 2009), Lisabona 
(noiembrie 2010), Chicago (mai 2012) şi Ţara Galilor (2014). 

Ca urmare a evoluţiilor politice şi tehnologice, riscurile legate de 
posibile ameninţări cu rachete cu rază scurtă şi medie de acţiune au crescut. 
Nu numai state, dar şi actori non-statali posedă sau pot intra în posesia 
unor astfel de tehnologii militare. Ca membru NATO, România este obligată 
să acţioneze, în baza Art. 5 din Tratatul de la Washington - principiul 
apărării colective - , oricând un membru al Alianţei este supus unui atac 
armat.42 

Operaţionalizarea sistemului antirachetă a întărit securitatea 
naţională atât direct, prin protecţia pe care o asigură întregului teritoriu 
naţional, cât şi indirect, deoarece sistemul va avea un rol important de 
descurajare, în măsură să diminueze riscurile legate de eventuale 
atacuri cu rachete balistice. Rolul de descurajare va îndepărta riscul de 
atac împotriva oricărui teritoriu Aliat cu privire la care, în virtutea calităţii 
de membru NATO şi a obligaţiilor pe care le implică Art. 5 al Tratatului 
de la Washington, şi România are responsabilităţi. De aceea, orice referire 
la România ca „actor destabilizator” este lipsită de fundament. 

                                                             
42 MAE, „Tratatul Nord-Atlantic”, MAE.ro [Online]. Disponibil la: http://www.mae.ro/sites/ 
default/files/file/pdf/TRATATUL%2520NORD-ATLANTIC.pdf [Accesat la data de 01.05.2019]. 
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Mit #5: Deşeurile toxice rezultate în urma uzării scutului antirachetă de 
la Deveselu pot reprezenta un pericol pentru populaţia României 

Argument #5: Potrivit Articolului VIII al Acordului bilateral 
România - SUA privind amplasarea sistemului antirachetă la Deveselu, 
„[…] Părţile confirmă acordul lor de a implementa prezentul Acord într-un 
mod conform cu protecţia mediului natural şi a sănătăţii umane”. De 
altfel, prin acest Acord se oferă garanţiile necesare că activitatea desfăşurată 
în cadrul bazei militare nu pune în pericol sănătatea persoanelor şi mediul 
înconjurător. Până în prezent, în cazul facilităţilor de acelaşi tip sau 
similare cu cele amplasate la Deveselu, care funcţionează pe teritoriul SUA 
sau pe navele cu sisteme Aegis BMD, nu au fost înregistrate efecte 
dăunătoare asupra persoanelor sau mediului. Dispoziţiile din punctul 2 
al Art. VIII - „Părţile vor avea o abordare preventivă cu privire la protecţia 
mediului. În acest scop, toate problemele care ar putea apărea vor fi 
tratate cu celeritate în vederea prevenirii oricărui prejudiciu durabil adus 
mediului sau periclitării siguranţei şi sănătăţii umane. Statele Unite vor 
furniza României informaţii privind impactul spectrului electromagnetic 
asupra siguranţei persoanelor” - cuprind angajamentul clar al părţilor 
de a asigura protecţia mediului şi a sănătăţii printr-o abordare preventivă, 
în conformitate cu ultimele evoluţii din dreptul mediului. Spectrul 
electromagnetic şi efectul acestuia asupra populaţiei din zonă este 
monitorizat constant de specialiştii americani, astfel încât să se asigure 
prevenirea oricăror probleme.  

Este stipulată posibilitatea ca aceste prevederi să fie dezvoltate în 
continuare, printr-un aranjament de implementare a Acordului. 

Chiar Alianţa recunoaşte faptul că se confruntă cu multe provocări 
ce ţin de mediul natural manifestând un interes special pentru reducerea 
efectelor activităţilor militare asupra mediului ambiant şi gestionarea 
provocărilor de securitate rezultate de pe urma schimbărilor climaterice. 
De altfel, NATO recunoaşte oficial importanţa provocărilor de mediu 
prin crearea în 1969 a Comitetului pentru provocările societăţii moderne 
(CDSM) - unicul forum, atât pentru statele membre cât şi partenere, de 
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schimb de experienţă şi know-how cu privire la problemele ce ţin de 
mediu, societate şi sănătate publică atât în sectorul civil, cât şi militar. 

 
Sursa foto: NATO.int 

Mit #6: Sistemele antirachetă ale NATO amplasate în Europa (MK41, 
respectiv Aegis) reprezintă încălcări ale Tratatului forţelor nucleare 
intermediare (INF) din 1987 şi a normelor internaţionale 

Argument #6: Tratatul privind Neproliferarea Nucleară (NPT)43 
reprezintă un element important al securităţii euro-atlantice. La Summit-ul 
de la Varşovia (iulie 2016) statele aliate au reiterat angajamentul puternic 
faţă de respectarea prevederilor din tratat: „Aliaţii îşi reafirmă angaja-
mentul de a progresa către scopurile şi obiectivele Tratatului privind 
Neproliferarea Nucleară, prin consolidarea reciprocă a trei piloni: 
dezarmarea nucleară, non-proliferarea şi utilizările paşnice a energiei 
nucleare”.  

                                                             
43 MAE, „Tratatul de Neproliferare Nucleară”, MAE.ro [Online]. Disponibil la: https://www.mae. 
ro/node/2015 [Accesat la data de 01.05.2019]. 
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Desfăşurarea armelor nucleare pe teritoriul aliaţilor europeni din 
NATO s-a realizat în deplină concordanţă cu NPT. Aceste arme rămân în 
custodia şi sub controlul Statelor Unite pe termen nedefinit. 

Mai mult, planificările nucleare ale NATO sunt mai vechi decât NPT, 
iar acest aspect a fost abordat şi în timpul negocierilor asupra tratatului. 
Aceste planificări şi aranjamente nucleare au fost prezentate delegaţilor 
şi făcute publice. 

 
Sursa foto: NATO.int 

Mit #7: Acordurile încheiate cu Iranul modifică situaţia geopolitică 
actuală, impunând schimbări în planurile NATO privind desfăşurarea 
scutului antirachetă de la Deveselu 

Argument #7: Acordul istoric semnat între Iran şi grupul P5+1 
(Statele Unite, Rusia, Franţa, Marea Britanie şi Germania) în ceea ce priveşte 
dosarul nuclear nu schimbă întreaga arhitectură a securităţii globale. 
Teheranul continuă să-şi dezvolte programe de rachete balistice şi să le 
testeze, nemaivorbind de faptul că sancţiunile internaţionale privind 
vânzările de arme către Iran vor rămâne în vigoare doar până în 2020.  

Totodată, comportamentul provocator sistematic al RPD Coreene 
(Coreea de Nord) în ceea ce priveşte testarea rachetelor balistice oferă 
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din ce în ce mai multe motive de îngrijorare din partea comunităţii euro-
atlantice - fapt reiterat, de altfel, în cadrul Declaraţiei comune a Summit-
ului de la Varşovia (iulie 2016).  

Ca urmare a evoluţiilor politice şi tehnologice, riscurile legate de 
posibile ameninţări cu rachete cu rază scurtă şi medie de acţiune au 
crescut. Nu numai state, dar şi actori non-statali posedă sau pot intra în 
posesia unor astfel de tehnologii militare. Ca membru NATO, România 
este obligată să acţioneze, în baza Art. 5 din Tratatul de la Washington - 
principiul apărării colective -, oricând un membru al Alianţei este supus 
unui atac armat. 

Operaţionalizarea sistemului antirachetă a întărit securitatea naţio-
nală atât direct, prin protecţia pe care o asigură întregului teritoriu 
naţional, cât şi indirect, deoarece sistemul are un rol important de descura-
jare, în măsură să diminueze riscurile legate de eventuale atacuri cu 
rachete balistice.  

Rolul de descurajare va îndepărta riscul de atac împotriva oricărui 
teritoriu Aliat cu privire la care, în virtutea calităţii de membru NATO şi 
a obligaţiilor pe care le implică Art. 5 al Tratatului de la Washington, şi 
România are responsabilităţi. 

Mit #8: Superioritatea militară şi tehnică a Rusiei faţă de SUA sau NATO 
face ca scutul antibalistic de la Deveselu să fie inutil 

Argument #8: Operaţionalizarea sistemului antirachetă a întărit 
securitatea naţională atât direct, prin protecţia pe care o asigură întregului 
teritoriu naţional, cât şi indirect, deoarece sistemul are un rol important 
de descurajare, în măsură să diminueze riscurile legate de eventuale 
atacuri cu rachete balistice.  

Rolul de descurajare va îndepărta riscul de atac împotriva oricărui 
teritoriu Aliat cu privire la care, în virtutea calităţii de membru NATO şi 
a obligaţiilor pe care le implică Articolul 5 al Tratatului de la Washington, 
şi România are responsabilităţi. 

Orice insinuare potrivit căreia scutul antirachetă de la Deveselu ar 
fi inutil în faţa superiorităţii militare a Rusiei reprezintă o denaturare a 
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realităţii, mai ales că sistemul BMD nu este îndreptat împotriva sistemului 
strategic al Rusiei. Prin urmare, declaraţiile ruse care ameninţă să 
ţintească aliaţii din cauza BMD a NATO sunt inacceptabile şi contra-
productive. 

Mit #9: Ralierea guvernului român la proiectul balistic NATO trădează 
lipsa de discernământ al decidenţilor politici de la Bucureşti 

Argument #9: Ca urmare a evoluţiilor politice şi tehnologice, 
riscurile legate de posibile ameninţări cu rachete cu rază scurtă şi medie 
de acţiune au crescut. Nu numai state, dar şi actori non-statali posedă sau 
pot intra în posesia unor astfel de tehnologii militare. Ca membru NATO, 
România este obligată să acţioneze, în baza Art. 5 din Tratatul de la 
Washington - principiul apărării colective -, oricând un membru al Alianţei 
este supus unui atac armat. 

Operaţionalizarea sistemului antirachetă (mai 2016) a întărit secu-
ritatea naţională a României atât direct, prin protecţia pe care o asigură 
întregului teritoriu naţional, cât şi indirect, deoarece sistemul are un rol 
important de descurajare, în măsură să diminueze riscurile legate de 
eventuale atacuri cu rachete balistice. Rolul de descurajare va îndepărta 
riscul de atac împotriva oricărui teritoriu Aliat cu privire la care, în 
virtutea calităţii de membru NATO şi a obligaţiilor pe care le implică 
Art. 5 al Tratatului de la Washington, şi România are responsabilităţi. 

Mit #10: Românii nu şi-au dorit instalarea facilităţilor NATO pe teritoriul 
României 

Argument #10: Trebuie să amintim că legea de aderare a României 
la Tratatul Atlanticului de Nord a fost adoptată de Parlament cu unani-
mitate de voturi (26 februarie 2004), reprezentând expresia clară a 
majorităţii populaţiei României de a se alătura singurei organizaţii capabile, 
din punct de vedere politic şi militar, să asigure stabilitatea şi securitatea 
democraţiilor europene. Potrivit Barometrului de Opinie Publică (mai 
2005) realizat de Fundaţia pentru o Societate Deschisă, 48% din români 
aveau multă şi foarte multă încredere în NATO. Ponderea respondenţilor 
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care au declarat că nu au deloc sau foarte puţină încredere în Alianţă era 
de doar 14%.  

La nivelul anului 2014, încrederea românilor în NATO depăşeşte 
nivelul de încredere faţă de alte organizaţii internaţionale - 50,4% din 
români au declarat că au multă şi foarte multă încredere în NATO.44 
Această creştere semnificativă a încrederii, s-a explicat şi prin contextul 
în care tulburările din Ucraina vecină reactualizează ideea de stabilitate 
şi siguranţă cu care românii asociază în general NATO.  

Aşadar, încrederea românilor în Alianţă şi s-a menţinut constantă 
atât înainte, cât şi după amplasarea facilităţilor NATO pe teritoriul României. 
 

                                                             
44 Inscop Research, „BAROMETRUL Adevărul despre România”, Inscop.ro [Online]. Disponibil la: 
http://www.inscop.ro/wp-content/uploads/2014/02/INSCOP-Ian.2014.-Increderea-in-Institutii.pdf 
[Accesat la data de 01.05.2019]. 
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NATO - MODURI DE OPERARE 

Claudia-Iohana VOICU 

De-a lungul deceniilor, ca răspuns la reconfigurarea mediului de 
securitate internaţional şi apariţia unor noi tipuri de ameninţări, NATO 
şi-a extins sfera de activitate, precum şi arealul geografic de acţiune 
sub egida unor iniţiative comune cu forţele ONU, OSCE, Uniunii Africane etc.  

Astfel, astăzi, Alianţa are ca prerogative principale apărarea 
colectivă a membrilor săi, managementul crizelor la nivel global, comba-
terea terorismului, apărare cibernetică, ş.a.m.d.45 

 
Sursa foto: NATO.int 

Rolul operaţional al Alianţei în menţinerea păcii, iniţial limitat la 
prevenire şi descurajarea agresiunilor asupra propriului teritoriu, a 
evoluat treptat ca urmare a creşterii ameninţării teroriste, precum şi a 
necesităţii implicării active în acţiuni umanitare şi crize odată cu 
tranziţia la o nouă paradigmă de securitate la nivel global.  
                                                             
45 NATO, “10 things you need to know about NATO”, 27 februarie 2018, NATO.int [Online]. 
Disponibil la: https://www.nato.int/cps/en/natohq/126169.htm [Accesat la data de 01.05.2019]. 
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MISIUNI INTERNAŢIONALE 

Dacă în perioada Războiului Rece, Alianţa nu a fost angrenată în 
nicio confruntare militară directă, aceasta concentrându-se pe prevenirea 
izbucnirii unor conflicte deschise, schimbările survenite pe plan inter-
naţional au determinat în cele din urmă NATO să adopte o strategie 
proactivă în garantarea păcii şi securităţii.  

Astfel că, în anii 1990, organizaţia a desfăşurat următoarele opera-
ţiuni46: 
 Anchor Guard (10 August 1990 - 9 Martie 1991) - monitorizarea 

sud-estului Turciei pentru prevenirea extinderii în regiune al pri-
mului Război din Golf, în contextul invadării Kuwaitului de către 
forţele irakiene; 

 Ace Guard (3 Ianuarie 1991 - 8 Martie 1991) - acordarea de asistenţă 
Turciei în cadrul primului Război din Golf; 

 Allied Goodwill I & II (4-5 Februarie, 27 Februarie - 24 Martie 1992) 
- acordarea de asistenţă umanitară pe teritoriul Federaţiei Ruse şi 
altor naţiuni din spaţiul Comunităţii Statelor Independente după 
destrămarea URSS; 

 Agile Genie (1-19 Mai 1992) - monitorizarea spaţiului Mediteranean 
pe fondul tensiunilor dintre aliaţi şi Libia, cauzate de atentatul 
terorist din Scoţia prin care a fost doborât avionul Pan Am 103 în 
anul 1988, statul libian fiind acuzat de protejarea suspecţilor. 
Ulterior, Alianţa a fost implicată în numeroase misiuni de menţinere 

a păcii, sau pentru acordarea de asistenţă umanitară, în zone precum: 
Golful Aden şi Cornul Africii (vezi Operaţiunile Allied Protector şi Ocean 
Shield pentru combaterea pirateriei în 2009), Marea Mediterană (Ope-
raţiunea Active Endeavour şi Operaţiunea Sea Guardian post atacurile 
teroriste din 2001), Afganistan (conducerea International Security 
Assistance Force-ISAF sub mandat ONU între 2003-2014), Irak (NATO 
                                                             
46 NATO, “Operations and missions: past and present”, 25 aprilie 2019, NATO.int [Online]. 
Disponibil la: https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52060.htm [Accesat la data de 
01.05.2019]. 
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Training Mission- NTM-1 pentru asistarea şi trainingul forţelor de secu-
ritate irakiene, 2004-2011), Libia (Operation Unified Protector sub mandat 
ONU post revolta civilă din Benghazi împotriva regimului al-Gaddafi din 
2011), Al doilea Război din Golf, Sudan (acordarea de asistenţă umanitară 
şi suport Uniunii Africane, 2005-2007), Pakistan, Turcia, Ucraina, Portugalia, 
SUA (asistenţă în caz de dezastru prin inter-mediul Euro-Atlantic Disaster 
Response Coordination Centre), Bosnia şi Herţegovina / Serbia (Menţi-
nerea păcii după destrămarea Iugoslaviei), ş.a.m.d. 

Prima operaţiune de anvergură a NATO pentru combaterea 
terorismului a fost Eagle Assist (2001-2002) şi a constat într-un pachet 
de opt măsuri principale pentru suportul SUA în contextul atacurilor 
teroriste din 11 septembrie 2001.47 

Sursa foto: NATO.int 

De altfel, prezenţa aliaţilor în Orientul Mijlociu se menţiune şi 
astăzi, ca o consecinţă a riscului de extindere a instabilităţii regionale.  

                                                             
47 NATO, “Operations and missions: past and present”, 25 aprilie 2019, NATO.int [Online]. 
Disponibil la: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52060.htm [Accesat la data de 
01.05.2019]. 
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Astfel, în Afghanistan, NATO conduce misiunea Resolute Support, 
prin care asigură training şi asistenţă autorităţilor afgane încă din 2015 
la solicitarea acestora din urmă în baza parteneriatului încheiat în 2010. 
De altfel, Resolute Support reprezintă continuarea operaţiunii ISAF 
şi angrenează aproximativ 16.200 de membri, staţionaţi în Kabul, 
Mazar-e Sharif, Herat, Kandahar şi Laghman.  

În plus, o misiune similară este condusă în Irak, fiind propusă în 
2018 şi solicitată de autorităţile locale în parteneriat cu Coaliţia Globală 
pentru înfrângerea autoproclamatului Stat Islamic. Aceasta este continuarea 
misiunii NTM-I menţionată anterior şi are ca scop principal sprijinirea 
forţelor de securitate irakiene în lupta împotriva terorismului. Mai mult, 
NATO este un partener al Uniunii Africane, sprijinind numeroase 
operaţiuni locale la solicitarea membrilor acestora, precum şi un 
partener strategic al Uniunii Europene, căreia i-a acordat asistenţă în 
securizarea frontierelor şi gestionarea crizei migranţilor.  

ROLUL ALIANŢEI ÎN CONTROLUL ARMAMENTELOR 

O altă funcţie importantă pe care NATO o îndeplineşte este aceea 
de control a armamentului şi susţinere a eforturilor de dezarmare 
şi non-proliferare nucleară la nivel regional şi global prin adoptarea 
unor tratate şi politici specifice. 

Totodată, statele membre sunt parte la convenţii precum: Tratatul 
privind Forţele Armate Convenţionale din Europa, Convenţia de la 
Ottawa (Convenţia privind interzicerea utilizării, stocării, producerii şi 
transferului de mine antipersonal şi distrugerea acestora), Convenţia 
privind Interzicerea dezvoltării, stocării şi folosirii armelor chimice 
şi distrugerea acestora, ş.a.m.d. 

În plus, Alianţa susţine activ eforturile internaţionale conduse 
de Organizaţia Naţiunilor Unite şi Organizaţia pentru Securitate şi 
Cooperare în Europa privind combaterea şi eradicarea traficului 
ilicit de armament uşor prin activităţi precum monitorizarea tran-
zacţiilor de armament, colectarea / confiscarea / distrugerea armelor 
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procurate ilicit, implementarea unor sisteme de marcare şi înregistrare 
a armelor, protecţia fizică a depozitelor de arme şi muniţii, campanii de 
conştientizare a pericolului acestora, ş.a.m.d.48  

De altfel, tot în acest scop, sub 
egida ONU şi în parteneriat cu Uniunea 
Africană, NATO a condus operaţiuni de 
dezarmare, demobilizare şi reintegrare 
(DDR) în zone măcinate de conflict 
civil şi a contribuit la implementarea 
unor aşa numite programe de acţiune 
(PoA sau Programs of Action) concepute 
pentru dezvoltarea pe termen lung a 
acestor zone.49 

Mai mult, NATO a adoptat un rol 
activ în eforturile globale de diminu-
are a arsenalului nuclear, reducându-şi 
propriile stocuri cu peste 95% compa-
rativ cu perioada Războiului Rece.50 

Acestea fiind spuse, Alianţa nu 
are în plan renunţarea completă la 
armele nucleare cât timp acestea 
există în în-zestrarea unor state terţe, 
însă şi-a asumat menţinerea unei 

ponderi echi-librate şi descurajarea măririi capacităţii nucleare a 

                                                             
48 NATO, “NATO Guidelines for Gender Mainstreaming in Small Arms & Light Weapons Projects”, 
NATO.int [Online]. Disponibil la: https://salw.hq.nato.int/Content/resources/NGforGM_EN_ 
Small%20Arms.pdf [Accesat la data de 01.05.2019]. 
49 NATO, “10 years of action on small arms: where are we now?”, 2011, NATO Review [Online]. 
Disponibil la: https://www.nato.int/docu/review/2011/arms-control/10-years-actions/en/index. 
htm [Accesat la data de 01.05.2019]. 
50 NATO, “Arms control, disarmament and non-proliferation in NATO”, 8 februarie 2019, 
NATO.int [Online]. Disponibil la: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_48895.htm 
[Accesat la data de 01.05.2019]. 

Criza migranţilor  
în Europa 

Reprezintă un fenomen politico-
social declanşat atât de conflictele 

militare din nordul Africii şi 
Orientul Mijlociu, precum şi de 

nivelul slab de dezvoltare şi 
încălcarea drepturilor omului din 

aceste state. Criza a început în 
primele luni ale anului 2015, 

atunci când un număr tot mai 
mare de refugiaţi şi migranţi se 

îndreptau spre continentul 
european pe Marea Mediterană 

sau prin teritoriile statelor din 
Peninsula Balcanică şi Europa de 

Est, solicitând azil în UE. 
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statelor membre.51  
Aceste tipuri de măsuri şi activităţi 

au stat la baza politicii de securitate a 
NATO încă de la adoptarea raportului 
Harmel din anul 1967.52 Acesta sta-
bilea ca obiective principale ale aliaţilor 
menţinerea capacităţii militare pentru 
a putea funcţiona ca un element des-
curajator al unor agresiuni externe, 
însă în acelaşi timp a depune eforturi 
pentru îmbunătăţirea relaţiilor Est - Vest. 
Prerogativele organizaţiei au fost 
extinse printr-un cadru conceptual 
privind controlul armamentului 
adoptat în 1989 şi, ulterior, reafir-
mate prin Conceptul Strategic adoptat 
în 2010.53  

De altfel, prin acest Concept Stra-
tegic, organizaţia a adoptat o viziune 
unitară la nivel general pentru adop-
tarea politicilor privind prevenţia 
proliferării armelor de distrugere în 
masa şi asigurarea securităţii în faţa 
ameninţării armelor chimice, biologice, 
radiologice sau nucleare.54 

                                                             
51 Ibidem. 
52 Lawrence S. Kaplan, „Aniversarea a patruzeci de ani de la Raportul Harmel”, 2007, Revista 
NATO, NATO.int [Online]. Disponibil la: https://www.nato.int/docu/Review/2007/issue1/ 
romanian/history.html [Accesat la data de 01.05.2019]. 
53 Ibidem. 
54 NATO, “NATO’s Comprehensive, Strategic-Level Policy for Preventing the Proliferation of 
Weapons of Mass Destruction (WMD) and Defending against Chemical, Biological, Radiological 
and Nuclear (CBRN) Threats”, 1 septembrie 2009, NATO.int [Online]. Disponibil la: https:// 

Raportul Harmel (1967) 

Pierre Harmel, ministru de externe 
al Belgiei, a iniţiat „exerciţiul 

Harmel” în 1966, „pentru a studia 
viitoarele sarcini cărora va trebui 
să le răspundă în viitor Alianţa şi 

procedurile de îndeplinire a 
acestora în vederea întăririi NATO 

ca factor al unei păci durabile”. 
Raportul rezultat, prezentat la 

reuniunea Consiliului Nord Atlantic 
de la Bruxelles din decembrie 
1967, este pe bună dreptate 

consemnat în istoria NATO drept 
vocea naţiunilor mai mici solicitând 
ca detenta şi apărarea să consti-
tuie în mod egal funcţiile majore 

ale Alianţei în viitorul imediat. Dar 
punctul său forte a fost 

recunoaşterea faptului că aliaţii 
trebuiau să acţioneze pentru 

realizarea unei relaţii mai stabile, 
în cadrul căreia aspectele politice, 

în special statutul celor două 
Germanii, puteau fi rezolvate. 
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COOPERAREA INTERNAŢIONALĂ ȘI PARTENERIATELE 

Ideea accentuării la nivel de politică organizaţională a impor-
tanţei55 îmbunătăţirii relaţiilor Alianţei cu alte state ale comunităţii 
internaţionale prin încheierea unor parteneriate care să faciliteze comu-
nicarea bilaterală şi stabilirea unor obiective comune cu acestea, a fost 
adusă în prin plan începând cu anul 1990. Atunci, NATO şi-a asumat 
extinderea prieteniei foştilor adversari din perioada Războiului 
Rece încheiat prin căderea Cortinei de Fier, respectiv destrămarea 
URSS.  

Ulterior, au fost puse bazele unor structuri specifice precum 
Consiliul pentru Cooperare Nord-Atlantică din 1991 şi a unor programe-
cadru precum Parteneriatul pentru Pace din 1994, conceput pentru 
statele din vecinătatea NATO şi fosta URSS. Sub aceeaşi deviză au fost 
lansate iniţiative precum Dialogul Mediteranean vizând statele din 
bazinul Mării Mediterane, Iniţiativa pentru Cooperare de la Istanbul 
îndeosebi pentru statele Golfului Persic etc. 

De altfel, politica NATO privind încheierea unor noi parte-
neriate se circumscrie Conceptului Strategic adoptat în 2010 prin 
care se stabileşte ca prioritară menţinerea permanentă a unor linii de 
dialog şi a flexibilităţii în cooperare cu statele din vecinătate, aceasta 
fiind vitală şi pentru asigurarea interoperabilităţii în cadrul misiunilor 
desfăşurate la nivel regional. 

În acest sens, în 2014, în cadrul Summit-ului din Ţara Galilor, 
NATO a lansat două noi iniţiative pentru menţinerea securităţii şi stabilităţii 
- Partnership Interoperability Initiative (Inițiativa Parteneriatelor 
pentru Interoperabilitate) şi Defense and Related Security Capacity 
Building Initiative (Iniţiativa pentru dezvoltarea Capacităţii pentru 
Apărare şi Probleme de Securitate conexe).  

În acelaşi timp, au fost puse bazele unei aşa-numite Platforme 
                                                                                                                                                           
www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_57218.htm [Accesat la data de 01.05.2019]. 
55 NATO, “Relations with partners across the globe”, 19 mai 2017, NATO.int [Online]. Disponibil la: 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49188.htm [Accesat la data de 01.05.2019]. 
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pentru Interoperabilitate, de facto o platformă de dialog care include 
24 de state membre cu contribuţii semnificative pentru operaţiunile NATO. 

Angrenarea organizaţiei în numeroase parteneriate şi acţiuni 
colective la nivel global se circumscrie eforturilor comunităţii internaţio-
nale de creştere a cooperării între state cu scopul proiectării stabilităţii 
şi al întăririi securităţii.  

Reţeaua dezvoltată de NATO include membri de pe tot mapamondul, 
înglobând astfel implicit şi următoarele iniţiative: 
 Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC) (Consiliul de Cooperare 

Euro-Atlantic) - continuator al Consiliului de Cooperare Nord-
Atlantic, acest forum cuprinde în prezent peste 51 de membri, 
fiind creat în anul 1997 cu scopul de a îmbunătăţi relaţiile dintre 
statele europene şi cele din Asia şi zona periferică a NATO. Mai 
mult, această platformă facilitează dialogul politic bilateral dintre 
statele NATO şi cele din cadrul programului Parteneriat pentru 
Pace (Partnership for Peace programme);56 

 Partnership for Peace Programme - PfP (Parteneriatul pentru 
Pace) este un program bilateral creat în 1994 cu scopul de a facilita 
cooperarea dintre statele NATO şi state euro-atlantice partenere.57 
Mai mult, fiecare stat partener îşi poate particulariza relaţia cu aliaţii, 
prin alegerea propriilor priorităţi asupra cărora doreşte consultări. 
Principiul în jurul căruia se centrează activităţile din cadrul acestui 
program este acela de a proiecta stabilitate prin cooperarea dintre 
state şi, astfel, de a menţine pacea şi securitatea regională. 

 Mediterranean Dialogue (Dialogul Mediteranean) - cadru iniţiat 
în anul 1997 pentru îmbunătăţirea relaţiilor aliaţilor cu statele din 
bazinul Mării Mediterane, acesta cuprinde parteneriate cu statele 

                                                             
56 NATO, “Euro-Atlantic Partnership Council”, 9 iunie 2017, NATO.int [Online]. Disponibil la: 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49276.htm [Accesat la data de 01.05.2019]. 
57 NATO, “Partnership for Peace programme”, 7 iunie 2017, NATO.int [Online]. Disponibil la: 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_50349.htm [Accesat la data de 01.05.2019]. 
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Algeria, Egipt, Israel, Mauritania, Maroc şi Tunisia.58 
 Istanbul Cooperation Initiative (Iniţiativa pentru Cooperare de 

la Istanbul) - platformă de dialog creată în 2004 cu scopul de a 
contribui la cooperarea aliaţilor cu statele din regiunea extinsă a 
Orientului Mijlociu.59 

 Individual Partnership Action Plans (Planuri de acţiune de 
Parteneriat individual) - acest tip de parteneriat creat în 2002 este 
deschis statelor care urmăresc o apropiere de politicile şi valorile 
NATO, permiţând o cooperare nişată pe baza unor obiective clar 
definite de statul partener.60 

ALTE PROGRAME ȘI ACTIVITĂŢI 

Recunoscând importanţa crucială a cooperării atât între statele 
membre şi statele partenere în vederea îndeplinirii obiectivelor 
comune, cât şi a colaborării dintre mediul civil şi cel militar pentru o 
dezvoltare sustenabilă a Alianţei pe termen lung şi asigurarea rezilienţei în 
faţa ameninţărilor aflate în continuă evoluţie, NATO a susţinut nece-
sitatea creării unor programe de sprijin a iniţiativelor colaborative 
în special pe plan ştiinţific. 

Mai mult, putem argumenta că această cooperare este vitală Alianţei 
pentru a se putea adapta într-un ritm alert la apariţia constantă a unor 
noi ameninţări. Riscurile nou-aduse de era informaţională expun 
noi vulnerabilităţi structurale apărute pe fondul automatizării 
proceselor economice şi sociale şi a reducerii barierelor tradiţionale 
dintre state odată cu accelerarea globalizării de către avansul tehnologic. 

De altfel, întrucât câmpul de luptă al secolului XXI a fost transferat 
în spaţiul cibernetic, pentru a dezvolta capacitatea de apărare a membrilor 
                                                             
58 NATO, “Mediterranean Dialogue”, 22 februarie 2019, NATO.int [Online]. Disponibil la: 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_52927.htm [Accesat la data de 01.05.2019]. 
59 NATO, “Istanbul Cooperation Initiative”, 18 noiembrie 2011, NATO.int [Online]. Disponibil 
la: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_58787.htm [Accesat la data de 01.05.2019]. 
60 NATO, “Individual Partnership Action Plans”, 9 iunie 2017, NATO.int [Online]. Disponibil la: 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49290.htm [Accesat la data de 01.05.2019]. 
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şi partenerilor săi, NATO a demarat mai multe iniţiative care le permit 
acestora să rămână reziliente în faţa noilor ameninţări. Dintre acestea 
menţionăm în special: 
o NATO Cyber Industry Partnership - parteneriat lansat în 2014, 

care permite colaborarea între structurile de securitate, reprezen-
tanţi ai industriei şi cercetători pentru pregătirea capacităţii de 
răspuns în faţa unei varietăţi mari de posibile atacuri cibernetice;61 

o Cyber Coalition Defense Exercise - simulare a unor atacuri 
cibernetice anuală desfăşurat similar exerciţiilor militare frecvente 
desfăşurate de aliaţi pentru a putea îmbunătăţi capacitatea de 
răspuns în cazul unui atac;62 

o Traininguri şi cursuri de pregătire specializate în cadrul institu-
ţiilor educaţionale ale organizaţiei, precum Colegiul de Apărare 
al NATO (NATO Defense College). 

                                                             
61 NATO Communications and Information Agency, “NATO Cyber Industry Partnership”, 
NCIA.NATO.int [Online]. Disponibil la: https://www.ncia.nato.int/Industry/Pages/NATO-Industry-
Cyber-Partnership.aspx [Accesat la data de 01.05.2019]. 
62 NATO, “Cyber Coalition helps prepare NATO for today’s threats”, 27 noiembrie 2018, NATO.int 
[Online]. Disponibil la: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_160898.htm?selectedLocale= 
en [Accesat la data de 01.05.2019]. 
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Sursa foto: NATO.int 

Mai mult, pentru a răspunde riscurilor de securitate ridicate de 
apariţia ameninţărilor hibride cu care se confruntă astăzi membrii şi 
partenerii săi, NATO a creat, în colaborare cu Uniunea Europeană, Hybrid 
CoE - un Centru European de Excelenţă pentru Combaterea Ameninţărilor 
Hibride.63 

De asemenea, menţionăm că programul etalon al Alianţei pentru 
facilitarea colaborării cu mediul civil lansat este Science for Peace and 
Security Programme (SPS).64 Acesta funcţionează ca o platformă cola-
borativă între guvernanţi, mediul academic şi societatea civilă, finanţând în 
ultimii 5 ani peste 450 de iniţiative care adresează probleme de securitate 
şi dezvoltare, desfăşurate în 30 de state membre şi 41 partenere. Pro-

gramul a fost conceput pentru a susţine eforturile NATO de proiectare a 
stabilităţii şi dezvoltarea capacităţii de apărare între statele membre şi 

                                                             
63 Hybrid CoE, “What is Hybrid CoE?”, HybridCoE.fi [Online]. Disponibil la: https://www.hybrid 
coe.fi/what-is-hybridcoe/ [Accesat la data de 01.05.2019]. 
64 NATO, “Science for Peace and Security Programme”, 14 septembrie 2017, NATO.int [Online]. 
Disponibil la: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_85373.htm [Accesat la data de 
01.05.2019]. 
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partenere. Mai mult, activităţile desfăşurate prin intermediul acestui 
canal se circumscriu priorităţilor cheie stabilite de NATO, precum com-
baterea terorismului, apărare cibernetică, susţinerea inovaţiei tehnologice, 
asigurarea suportului operaţiilor NATO, ş.a.m.d. 
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ROLUL NATO ASTĂZI 

Claudia-Iohana VOICU 

După încheierea celui de-al Doilea Război Mondial, statele europene 
şi-au concentrat eforturile strategice comune atât pe reconstrucţia 
socio-politico-economică, cât şi, în special, pe evitarea izbucnirii 
unui nou conflict de anvergură pe bătrânul continent, respectiv pe 
constituirea unor structuri de apărare care să permită o apărare eficientă 
în caz de necesitate.  

Astfel, pe fondul divizării Europei şi a naşterii unei noi rivalităţi 
Est - Vest între vechii aliaţi din perioada războiului, statele vest-europene 
au lansat ideea contrabalansării puterii militare a URSS prin crearea 
unei Uniuni Vest-Europene şi a unui sistem de securitate Nord-
Atlantic. De altfel, această rivalitate a rămas consemnată în istorie ca 
Războiul Rece. 

ORIGINILE TRATATULUI NORD-ATLANTIC 

Prima piatră de temelie a configurării unei alianţe militare cu scop 
eminamente defensiv a fost pusă pe 4 martie 1947 prin semnarea Trata-
tului de la Dunkirk.65 Încheiat de către Franţa şi Marea Britanie sub forma 
unui acord de asistenţă mutuală în cazul unui nou atac german, tratatul 
era în realitate un răspuns la ameninţarea creşterii influenţei Uniunii 
Sovietice pe continentul european.66 

                                                             
65 John Baylis, “Britain and the Dunkirk Treaty: The origins of NATO”, 1982, Journal of Strategic 
Studies, 5:2, 236-247, Taylor & Francis Online [Online]. Disponibil la: https://www.tandfonline. 
com/doi/abs/10.1080/01402398208437111 [Accesat la data de 07.05.2019]. 
66 Mark Trachtenberg, “The German Threat as a Pretext for Defense against Russia” în A 
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Ulterior, apariţia unei noi alianţe 
militare la nivel regional a fost conturată 
prin Tratatul de la Bruxelles din 
1948, prin care Franţei şi Marii Britanii 
li s-au alăturat statele Benelux - Belgia, 
Regatul Ţărilor de Jos şi Luxemburg, 
structură reconfigurată prin Tratatul 
de la Bruxelles modificat, ca urmare a 
respingerii în 1954 a Tratatului privind 
stabilirea unei Comunităţi de Apărare 
Europene (EDU).67 

Astăzi, aceste eforturi sunt recu-
noscute de mulţi analişti ca fiind un 
preambul al Tratatului Atlanticului 
de Nord încheiat în 1949 şi semnat 
de către 12 state membre fondatoare - 
Statele Unite ale Americii, Canada, 
Belgia, Danemarca, Franţa, Islanda, 
Italia, Luxemburg, Regatul Ţărilor 
de Jos, Norvegia, Portugalia şi Marea 
Britanie.  

Tot în 1949, Administraţia Truman 
adopta un program de asistenţă mili-
tară şi un program de asistenţă pentru 
apărarea mutuală, cu scopul de a susţine 
financiar reconstrucţia sectoarelor 

                                                                                                                                                           
Constructed Peace: Appendices (Appendix Two, Chapter III, Note 74), 1998, UCLA College 
[Online]. Disponibil la: http://sscnet.ucla.edu/polisci/faculty/Trachtenberg [Accesat la data 
de 07.05.2019]. 
67 CVCE.EU, “The failure of the European Defence Community (EDC)”, 2016, CVCE [Online]. 
Disponibil la: https://www.cvce.eu/en/education/unit-content/-/unit/1c8aa583-8ec5-41c4-
9ad8-73674ea7f4a7/bd191c42-0f53-4ec0-a60a-c53c72c747c2/Resources#38ec6c23-d27f-
436e-86fc-5801d776ec20_en&overlay [Accesat la data de 07.05.2019]. 

Uniunea  
Vest-Europeană 

A fost o organizaţie internaţională 
și o alianţa militară, însărcinată cu 

punerea în aplicare a Tratatului 
modificat de la Bruxelles din 1954. 

Documentul fusese semnat de 
Regatul Unit, Franţa, Belgia, 

Luxemburg și Olanda (17 martie 
1948) și era un tratat de apărare 

reciprocă ce promova, de 
asemenea, colaborarea pe plan 
economic, cultural și social. Ca 
rezultat al eșecului Comunităţii 

Europene de Apărare, pe 23 
octombrie 1954 Uniunea Vest-
Europeană a fost stabilită prin 

acordurile de la Paris cu încorpo-
rarea Italiei și Germaniei de Vest. 

După sfârșitul Războiului Rece, 
obiectivele și instituţiile UEO au 

fost transferate către Politică 
externă și de securitate comună 

(PESC) și Uniunea Europeană. 
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apărării ale statelor europene.68 
La origine, scopul principal al NATO a fost asigurarea cooperării 

între membrii săi pentru creşterea capacităţii de apărare colectivă 
în contextul ameninţării potenţialei expansiuni teritoriale a Uniunii 
Sovietice în spaţiul european. De altfel, această dinamică s-a menţinut şi 
în deceniile următoare până la căderea Cortinei de Fier. 

NOILE PROVOCĂRI  

Odată cu destrămarea URSS şi dispariţia de facto al unuia dintre 
motivele centrale ale creării alianţei militare, rolul NATO în arhitectura 
de securitate regională a fost readus în prim-plan pe agenda discuţiilor, 
în contextul reconfigurării alianţelor geopolitice pe scena internaţională.69 

Sursa foto: NATO.int 

De altfel, numeroşi analişti au punctat de-a lungul anilor faptul că 
dispariţia aparentă a riscului reizbucnirii unor noi conflicte militare în 
Europa nu presupune o criză de identitate a NATO ca organizaţie, 
                                                             
68 US Department of State, “North Atlantic Treaty Organization (NATO), 1949”, Office of the 
Historian [Online]. Disponibil la: https://history.state.gov/milestones/1945-1952/nato [Accesat la 
data de 07.05.2019]. 
69 Ivo H. Daalder, “NATO in the 21st Century: What Purpose? What Missions?”, 1999, Brookings 
[Online]. Disponibil la: https://www.brookings.edu/research/nato-in-the-21st-century-what-
purpose-what-missions/ [Accesat la data de 07.05.2019]. 
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atât timp cât există încă alte riscuri care ameninţă stabilitatea şi 
securitatea spaţiului euro-atlantic. Angrenarea resurselor colective 
pentru combaterea unor probleme de interes comun precum terorismul 
transnaţional, pirateria, proliferarea armelor nucleare oferă legitimitate 

şi continuitate organizaţiei.70  
Mai mult, Alianţa, aflată la o 

răscruce de drumuri, a demonstrat 
rezilienţă şi adaptabilitate în faţa 
acestor dileme prin creşterea implicării 
în probleme de securitate apărute în 
vecinătatea sa, cum ar fi criza din 
Balcani cauzată de războiul din Iugo-
slavia, respectiv războaiele din Golf, 
iar, ulterior, prin regândirea la nivel 
strategic a unui rol activ în menţine-
rea păcii şi securităţii la nivel global. 

De altfel, în procesul de reorga-
nizare a obiectivelor, Alianţa s-a con-
fruntat în multiple rânduri cu viziuni 
disparate şi poziţionări eterogene 
privind noul rol al NATO în securitatea 
internaţională, membrii punând în 
discuţie chestiuni precum gradul de 
implicare necesar în operaţiuni de 
menţinere a păcii în regiuni îndepărtate, 
sfere geografice de interes şi finan-
ţarea activităţii. 

În acest context, o provocare cu 
care Alianţa se confruntă în prezent 

                                                             
70 Neil Misra, “The Relevance of NATO in the Modern World”, 2015, Sigma Iota Rho, Journal 
of International Relations [Online]. Disponibil la: http://www.sirjournal.org/research/2015/ 
12/4/the-relevance-of-nato-in-the-modern-world [Accesat la data de 07.05.2019]. 

Summit-ul NATO  
din Ţara Galilor  

(sept. 2014) 
Summit-ul NATO din Ţara Galilor a 
fost o reuniune a șefilor de stat și 
a șefilor de guverne ale din ţările 
membre ale Alianţei care a avut 
loc la Newport, Ţara Galilor (4-5 

septembrie 2014). Aceste summit-
uri sunt organizate periodic și 

permit liderilor și oficialilor statelor 
membre să discute despre proble-
mele actuale de interes comun și să 
planifice acţiuni strategice viitoare. 

Summit-ul din 2014 a fost descris 
de amiralul american, James 

Stavridis, ca fiind cel mai important 
de la căderea Zidului Berlinului. 
Agenda summit-ului a vizat mai 

multe teme de actualitate, cum ar 
fi combaterea terorismului, 
atacurile cibernetice, criza 

ucraineană, etc. 
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este adusă de împărţirea echitabilă a responsabilităţii membrilor, 
respectiv urgentarea alocării a 2% din PIB pentru apărare de către 
fiecare membru asumată la Summit-ul din 2014, cu scopul adaptării 
resurselor structurilor de securitate la standardele tehnologice 
curente.71 O altă provocare posibilă este adusă la nivel intern de idea 
politică a creării unei armate europene în adaosul NATO, aflată în 
subordinea UE,72 situaţie în care cele două instituţii ar necesita o 
reconfigurare pentru a putea funcţiona într-o simbioză şi a se evita 
astfel disiparea resurselor aliate. Deşi crearea unei alianţe militare pur-
europene a fost respinsă sub forma unei Comunităţi de Apărare 
Europene (EDU) în trecut, iar NATO se bucură în prezent de sprijinul 
clasei politice şi civile deopotrivă, discuţiile dintre membri cu privire la 
direcţia strategică a organizaţiei şi relevanţa acesteia pe fondul încheierii 
formale a Războiului Rece au accentuat necesitatea Alianţei de a se 
adapta nevoilor curente privind asigurarea securităţii regionale în 
secolul XXI pentru a nu fi necesară crearea unei noi instituţii cu acelaşi 
scop. În aceste circumstanţe, astăzi, cooperarea la nivel instituţional 
a NATO cu Uniunea Europeană73 este crucială în vederea asigurării 
capacităţii de răspuns rapid la incidente şi crize de securitate apărute 
recent pe teritoriul european precum atacuri teroriste cauzate de auto-
proclamatul Stat Islamic74 sau criza refugiaţilor şi securizarea graniţelor,75 

                                                             
71 Niall McCarthy, “Defense Expenditures of NATO Members. Visualized [Infographic]”, 2018, Forbes 
[Online]. Disponibil la: https://www.forbes.com/sites/niallmccarthy/2018/07/10/defense-expenditure-
of-nato-members-visualized-infographic/#6b89b79b14cf [Accesat la data de 07.05.2019]. 
72 Maïa De La Baume and David M. Herszenhorn, “Merkel joins Macron in calling for EU army 
to complement NATO”, 2018, Politico [Online]. Disponibil la: https://www.politico.eu/article/angela-
merkel-emmanuel-macron-eu-army-to-complement-nato/ [Accesat la data de 07.05.2019]. 
73 EUR-Lex, „Rezoluţia Parlamentului European din 19 februarie 2009 referitoare la rolul NATO în 
arhitectura de securitate a UE (2008/2197(INI)) - Rolul NATO în arhitectura de securitate a 
UE”, EUR-Lex.europa.eu [Online]. Disponibil la: https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUri 
Serv.do?uri=OJ:C:2010:076E:0069:0075:RO:PDF [Accesat la data de 07.05.2019]. 
74 NATO Parliamentary Assembly, “NATO PA debates increased EU/NATO cooperation against 
terrorism”, 2017, NATO PA [Online]. Disponibil la: https://www.nato-pa.int/news/nato-pa-
debates-increased-eunato-cooperation-against-terrorism [Accesat la data de 07.05.2019]. 
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Alianţa fiind un nucleu în infrastructura de securitate a Uniunii 
Europene.76 De altfel, o invazie a teritoriului prin mijloace tradiţionale 
a Americii de Nord sau Europei astăzi, aşa cum a fost gândită la adoptarea 
Articolului 5, este puţin probabilă. Alianţa se confruntă cu o varietate de 
noi ameninţări precum proliferarea nucleară, terorismul, pirateria, atacurile 
cibernetice şi atacuri disruptive asupra infrastructurii critice.77 

REEVALUAREA CONTINUĂ 

Pentru a contura o direcţie strategică omogenă şi coerentă, care să 
răspundă necesităţilor şi priorităţilor comune ale membrilor şi partene-
rilor săi, NATO îşi analizează periodic rolul în arhitectura de securitate 
globală şi internaţională, menţinând relevanţa organizaţiei în faţa evoluţiei 
factorilor de risc la adresa securităţii şi stabilităţii acestora. 

În urma acestui proces, în anul 2010, la Summit-ul de la Lisabona, 
Alianţa a adoptat Conceptul Strategic „Implicare activă, Apărare 
Modernă”, prin care reiterează menţinerea valorilor cu care a fost consa-
crată şi stabileşte cadrul pentru obiectivele strategice ale următorului 
deceniu.  

Aşadar, principiile de bază ale NATO includ în continuare 
menţinerea păcii şi securităţii membrilor săi prin mijloace politice şi 
militare; respectarea libertăţii individuale, a democraţiei, a drepturilor 
omului şi a statului de drept; strânsa cooperare transatlantică; precum 
şi actualitatea pilonilor pentru apărare colectivă în virtutea Articolului 
                                                                                                                                                           
75 Anastasia Belova, “Nato’s Involvement In The Process Of Solving The European Migration 
Crisis: Partnering With The EU?”, 2018, Tallinn University Of Technology [Online]. Disponibil 
la: https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:MyVS-JAOuGQJ:https://digi.lib.ttu. 
ee/i/file.php%3FDLID%3D9491%26t%3D1+&cd=2&hl=en&ct=clnk&gl=ro [Accesat la data de 
07.05.2019]. 
76 EUR-Lex, „Rezoluţia Parlamentului European din 19 februarie 2009 referitoare la rolul 
NATO în arhitectura de securitate a UE (2008/2197(INI)) - Rolul NATO în Arhitectura de 
Securitate a UE”, EUR-Lex.europa.eu [Online]. Disponibil la: https://eur-lex.europa.eu/LexUri 
Serv/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:076E:0069:0075:RO:PDF [Accesat la data de 07.05.2019].  
77 James M Goldgeier, “The future of NATO”, 2010, Council of Foreign Relations [Online]. 
Disponibil la: https://www.cfr.org/report/future-nato [Accesat la data de 07.05.2019]. 
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5 al Tratatului de la Washington, managementul crizelor, securitate prin 
cooperare.78 

Mai mult, complexitatea riscurilor de securitate a crescut gradual, 
dezvoltarea tehnologică determinând actori statali şi non-statali să tranzi-
ţioneze de la metodele şi tehnicile de luptă tradiţionale la cele mixte, 
caracteristice aşa-numitului război hibrid sau non-liniar. Acest lucru presu-
pune că agresiunile externe se vor manifesta într-un ritm mai alert, prin 
mijloace adesea imprevizibile, pe câmpuri de luptă multiple (atacuri 
asupra infrastructurii cibernetice, crearea unor disensiuni sociale prin 
platforme online etc.), iar atacatorul şi ţintele nu vor fi întotdeauna clari 
statului agresat. 

Ameninţările asimetrice apărute în urma acestor tipuri de atacuri 
solicită, pentru a putea fi izolate şi contracarate efectele în timp util, o 
cooperare constantă a membrilor NATO atât între ei, cât şi cu alte state 
potenţial afectate, ca urmare a imprevizibilităţii metodelor utilizate, a 
utilizării simultane a unor instrumente multiple şi a interconexiunilor 
infrastructurilor euro-atlantice.79 

Recunoscând acest lucru, NATO a adoptat o politică de „proiec-
tare a stabilităţii prin cooperare”80 menită să stabilească o platformă 
de dialog şi menţinere a păcii, prin care au fost puse bazele unei reţele 
de state partenere non-membre din zona euro-atlantică, regiunea Mării 
Mediterane şi a Golfului etc. Mai mult, în 2018, Columbia a devenit 
primul partener global al Alianţei, alăturându-se astfel unor ale state 
partenere precum Afganistan, Australia, Irak, Japonia, Coreea de Sud, 
Mongolia, Noua Zeelandă şi Pakistan. Cooperarea cu acest stat se va 
concentra pe probleme de interes general ale comunităţii internaţionale, 

                                                             
78 NATO, “Strategic Concept 2010”, 19 noiembrie 2012, NATO.int [Online]. Disponibil la: 
https://www.nato.int/cps/ua/natohq/topics_82705.htm [Accesat la data de 07.05.2019]. 
79 NATO, “NATO’s response to hybrid threats”, 17 iulie 2018, NATO.int [Online]. Disponibil la: 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_156338.htm [Accesat la data de 07.05.2019]. 
80 NATO, “Partnerships: projecting stability through cooperation”, 30 august 2018 , NATO.int 
[Online]. Disponibil la: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_84336.htm [Accesat la 
data de 07.05.2019]. 
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precum securitatea cibernetică, maritimă, terorism şi combaterea cri-
minalităţii organizate, areal similar celorlalte parteneriate menţionate.81 

Sursa foto: NATO.int 

În plus, programele desfăşurate de NATO împreună cu statele 
partenere contribuie şi la dezvoltarea structurilor şi forţelor de 
apărare ale acestora din urmă. Parteneriatele încheiate de Alianţă au 
ca elemente de bază schimburi de expertiză pe probleme de interes 
comun prin consultări politice şi Intelligence-sharing; sprijinirea 
reformării instituţiilor de profil şi creşterea capacităţii de apărare ale 
statelor partenere; pregătirea trupelor; efectuarea de exerciţii şi 
simulări de atac comune; posibilitatea participării în operaţiuni şi 
misiuni conduse de NATO.82 Relaţia cu statele partenere şi cooperarea 
la nivel operaţional sunt gestionate de aliaţi prin intermediul unor 
organisme şi programe ca Euro-Atlantic Partnership Council (EAPC) 
(Consiliul Parteneriatului Euro-Atlantic) (include toate statele membre, 
                                                             
81 Reuters, “Colombia to be NATO's first Latin American global partner”, 2018, Reuters.com 
[Online]. Disponibil la: https://www.reuters.com/article/us-colombia-nato/colombia-to-be-
natos-first-latin-american-global-partner-idUSKCN1IR0E8 [Accesat la data de 07.05.2019]. 
82 NATO, “Partnerships: projecting stability through cooperation”, 30 august 2018, NATO.int 
[Online]. Disponibil la: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_84336.htm [Accesat la 
data de 07.05.2019]. 
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precum şi Armenia, Austria, Azerbaidjan, Belarus, Bosnia şi Herţegovina, 
Finlanda, Georgia, Irlanda, Kazahstan, Republica Kârgâză, Malta, Republica 
Moldova, Macedonia de Nord, Federaţia Rusă, Serbia, Suedia, Elveţia, 
Tadjikistan, Turkmenistan, Ucraina, Uzbekistan), Partnership for Peace 
programme (Programul de Parteneriat pentru Pace), Mediterranean 
Dialogue (Dialogul Mediteranean) (include Algeria, Egipt, Israel, Iordania, 
Mauritania, Maroc), Istanbul Cooperation Initiative (Iniţiativa de Coo-
perare de la Istanbul) (Bahrain, Kuwait, 
Qatar, Emiratele Arabe Unite), ş.a.m.d. 

NOILE PREROGATIVE 

Conceptul Strategic din 2010 
stabileşte, după cum am menţionat 
anterior, noile obiective pe termen 
lung ale NATO, formulate ca răspuns 
la ameninţările caracteristice societăţii 
secolului XXI. 

Astfel, sunt vizate în special 
probleme precum proliferarea ar-
melor nucleare şi de distrugere în 
masă, terorismul şi multiplicarea 
grupărilor extremiste facilitate de 
evoluţia tehnologică, instabilitatea 
politică şi conflictele din vecinătatea 
teritoriului NATO, riscurile efectelor 
disruptive ale atacurilor cibernetice 
asupra infra-structurii, noi arme şi 
instrumente apărute pe fondul 
dezvoltării tehnologice.83 

De altfel, Alianţa nu exclude 

                                                             
83 NATO, “Strategic Concept 2010”, 19 noiembrie 2012, NATO.int [Online]. Disponibil la: 
https://www.nato.int/cps/ua/natohq/topics_82705.htm [Accesat la data de 07.05.2019]. 

Deterrence and defence 

Conceptul Strategic din 2010 men-
ţionează trei sarcini principale ale 

Alianţei: apărarea colectivă, 
managementul crizelor și securitate 

bazată pe cooperare. 

Documentul afirmă că apărarea 
colectivă reprezintă cea mai mare 
responsabilitate a NATO, iar „des-
curajarea bazată pe o combinaţie 
adecvată de capacităţi nucleare și 
convenţionale rămâne un element 
esenţial” al strategiei globale nord-

atlantice.  

Autorii Conceptului au ţinut să su-
blinieze că Alianţa nu percepe o ţară 
drept adversar, aceasta oferă o listă 
cuprinzătoare de capabilităţi pe care 
Alianţa intenţionează să le menţină 

și să le dezvolte pentru a contracara 
ameninţările existente și emergente. 
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categoric nici riscurile izbucnirii unor noi conflicte militare clasice, 
apărute pe fondul cursei de înarmare aflată în plină desfăşurare la nivel 
global, noile arme incluzând şi proliferarea rachetelor balistice. Răspunsul 
NATO pentru protejarea teritoriului său şi descurajarea unor posibile 
atacuri de acest tip, a fost instalarea unui sistem de apărare antirachetă 
cu rol pur defensiv.84 

Mai mult, circumscriindu-se scopului principal al organizaţiei, 
acela de a menţine pacea şi securitatea în spaţiul euro-atlantic, un obiectiv 
strategic de bază al NATO rămâne apărarea şi descurajarea oricăror 
agresiuni asupra membrilor săi prin dezvoltarea constantă a capacităţilor 
de apărare (Defense and Deterrence). 

RELEVANŢA NATO 
 ÎN RELAŢIA OCCIDENTULUI CU FEDERAŢIA RUSĂ 

De notat că tensiunile cu statul moştenitor al URSS - Federaţia Rusă 
au reapărut la nivel european după imixtiunea acesteia din urmă în 
problema separatismului Abhaziei şi Osetiei de Sud şi a declanşării 
războiului ruso-georgian din 2008,85 acestea intensificându-se după 
anexarea ilegală a peninsulei Crimeea în anul 2014 şi întărirea 
securităţii NATO pe flancul estic.  

De asemenea, aşa cum am menţionat anterior, noul conflict nu 
urmăreşte tiparele tradiţionale, iar modelul de interferenţă reprodus în 
prezent şi în state precum Republica Moldova se încadrează în strategii, 
metode şi instrumente caracteristice războiului non-liniar, aşa cum a 
fost descris el de generalul rus Valeri Gherasimov.86 

                                                             
84 NATO, “Ballistic Missile Defence”, 15 aprilie 2019, NATO.int [Online]. Disponibil la: https:/ 
www.nato.int/cps/en/natohq/topics_49635.htm [Accesat la data de 07.05.2019]. 
85 Modern War Institute, “Analyzing the Russian Way of War: Evidence From The 2008 
Conflict With Georgia”, 2008, MWI.USMA.edu [Online]. Disponibil la: https://mwi.usma.edu/ 
analyzing-russian-way-war-evidence-2008-conflict-georgia/ [Accesat la data de 08.05.2019]. 
86 Andrew E. Kramer, “Russian General Pitches ‘Information’ Operations as a Form of War”, 
2019, New York Times [Online]. Disponibil la: https://www.nytimes.com/2019/03/02/world/ 
europe/russia-hybrid-war-gerasimov.html [Accesat la data de 08.05.2019]. 
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Acest tip de agresiune asupra statelor aliate vizează slăbirea ţărilor 
vizate din interior, prin destabilizare socială, economică, politică, 
imixtiune în probleme interne controversate (ex. finanţarea alegerilor 
prezidenţiale în SUA, separatismul catalan, alegerile prezidenţiale din 
Franţa, Brexit, tentativa loviturii de stat în Muntenegru, etc.). 

În acest context, prezenţa NATO pentru gestionarea resurselor 
colective de apărare este la fel de necesară ca în perioada Războiului Rece, 
pentru a creşte capacităţile de rezilienţă ale statelor membre şi a formula 
un răspuns comun la noile provocări care să descurajeze alte agresiuni. 

Acestea fiind spuse, unul din principiile NATO este acela de a 
menţine un dialog deschis cu Federaţia Rusă, organizaţia făcându-şi 
cunoscută intenţia de a coopera şi a menţine pacea la nivel regional, 
precum şi dorinţa de a se evita escaladarea tensiunilor şi reinstaurarea 
climatului din perioada Războiului Rece.87 

TRANZIŢIA NATO LA O PERSPECTIVĂ GLOBALĂ 

Ca o urmare firească a creşterii interconexiunilor dintre actorii 
publici şi privaţi la nivel global, organizaţiile cu atribuţii în sfera securi-
tăţii au fost nevoite să îşi schimbe focalizarea către o imagine mai amplă, 
care să le permită formularea unor răspunsuri complete la complexităţile 
noii paradigme de securitate. NATO nu face o excepţie în acest sens. 

De-a lungul ultimilor ani, Alianţa şi-a crescut treptat prezenţa 
în regiuni din vecinătatea sa, pentru a contracara astfel pericolul 
extinderii conflictelor apărute şi, totodată, a sprijini eforturile de 
menţinere a păcii şi securităţii ale comunităţii internaţionale. 

În acest sens, NATO s-a implicat activ în sprijinirea la nivel 
operaţional a misiunilor de menţinere a păcii desfăşurate de către ONU 

                                                             
87 Veselin Tashkov, “Stoltenberg: NATO doesn’t want a new Cold War”, 2019, Washington 
Post [Online]. Disponibil la: https://www.washingtonpost.com/world/europe/stoltenberg-
nato-doesnt-want-a-new-cold-war/2019/03/01/8a85366c-3c0d-11e9-b10b-f05a22e75865_story. 
html?noredirect=on&utm_term=.03f6f02a90d3 [Accesat la data de 08.05.2019]. 
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în regiuni îndepărtate, în special din regiunea Africii.88 Astfel, spre 
exemplu, organizaţia a avut o contribuţie semnificativă în combaterea 
pirateriei prin misiuni de patrulare maritimă şi operaţiuni specifice în 
Cornul Africii şi Golful Aden. De asemenea, problema pirateriei este 
inclusă în obiectivele strategice ale organizaţiei.89 

În plus, Alianţa s-a implicat şi în susţinerea eforturilor privind 
non-proliferarea nucleară şi a armelor de distrugere în masă (ADM),90 
precum şi combaterea traficului ilegal de arme de calibru mic şi armament 
uşor,91 al prevenirii şi eliminării minelor antipersonal,92 ş.a.m.d. 

Angrenarea NATO în lupta comunităţii internaţionale pentru com-
baterea terorismului s-a intensificat după atentatul terorist din 11 sep-
tembrie 2001 asupra Statelor Unite ale Americii, ce a atras şi implicarea 
activă a organizaţiei în Afganistan pentru menţinerea stabilităţii regionale.93 

În prezent, NATO desfăşoară un spectru larg de activităţi şi 
operaţiuni menite să crească conştientizarea pericolului social 
cauzat de acţiunile teroriste, dezvoltarea capacităţii de apărare în faţa 
unor astfel de atacuri şi a capacităţii de răspuns, aceste paliere fiind 

                                                             
88 Robert J. Jackson, “Nato And Peacekeeping”, 1997, NATO.int [Online]. Disponibil la: https:// 
www.nato.int/acad/fellow/95-97/jackson.pdf [Accesat la data de 08.05.2019]. 
89 NATO, “Counter-piracy operations” (Archived), 2016, NATO.int [Online]. Disponibil la: 
https://www.nato.int/cps/ie/natohq/topics_48815.htm [Accesat la data de 08.05.2019]. 
90 NATO, “NATO’s Comprehensive, Strategic-Level Policy for Preventing the Proliferation of 
Weapons of Mass Destruction (WMD) and Defending against Chemical, Biological, Radiological 
and Nuclear (CBRN) Threats”, 2009, NATO.int [Online]. Disponibil la: https://www.nato.int/ 
cps/en/natolive/official_texts_57218.htm [Accesat la data de 08.05.2019]. 
91 NATO, “NATO highlights role in fighting illicit trade in small arms and light weapons”, 20 
iunie 2018, NATO.int [Online]. Disponibil la: https://www.nato.int/cps/en/natohq/news_156 
155.htm [Accesat la data de 08.05.2019]. 
92 NATO, “Mine Clearance and Small Arms/Light Weapons (SALW) Destruction”, 2018, NATO 
Multimedia Library [Online]. Disponibil la: http://www.natolibguides.info/mine_salw/articles 
/archive [Accesat la data de 08.05.2019]. 
93 Philip H. Gordon, “NATO and the War on Terrorism: A Changing Alliance”, 2002, Brookings 
[Online]. Disponibil la: https://www.brookings.edu/articles/nato-and-the-war-on-terrorism-
a-changing-alliance/ [Accesat la data de 08.05.2019].  
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stabilite oficial prin NATO’s Counter-Terrorism Policy Guidelines.94 
În cadrul NATO funcţionează structuri specializate dedicate com-

baterii terorismului, precum Terrorism Intelligence Cell (punct central 
pentru schimburile de informaţii între parteneri), iar organizaţia este 
membră a Global Coalition to Defeat ISIS (Coaliţia Globală pentru 
înfrângerea Statului Islamic). De altfel, aceste eforturi sunt dublate de 
programe menite să crească rezilienţa internă a membrilor aliaţi şi să 
crească capacitatea de răspuns a societăţii civile la atacuri de acest tip.95 

NATO sprijină activ organizaţiile partenere precum Uniunea 
Europeană pentru gestionarea unor crize cauzate de atacuri tero-
riste comise pe teritoriul său şi combaterea extinderii grupărilor teroriste 
pe teritoriul european.96 

De altfel, strânsa colaborare a NATO cu organizaţii ca Uniunea 
Europeană se regăseşte şi în domenii precum combaterea ameninţărilor 
cibernetice - o prioritate strategică. Strategia aliată este de a asigura 
protecţia cibernetică a infrastructurilor şi operaţiunilor sale şi a 
dezvolta capacitatea de rezilienţă a membrilor şi partenerilor în 
faţa atacurilor din mediul virtual. În acest sens, NATO încorporează în 
structurile sale şi echipe de asistenţă cibernetică rapidă ca suport al 
statelor aflate sub astfel de agresiuni.97 

De asemenea, pentru a putea rămâne adaptabilă la evoluţia rapidă 
şi modificarea tipurilor de atac cibernetic, NATO colaborează în perma-
nenţă îndeaproape cu reprezentanţii industriei de profil, în baza NATO 
Industry Cyber Partnership (Parteneriatul NATO pentru Industria 
Cibernetică).98 

În plus, prin spectrul activităţilor desfăşurate, organizaţia are o 

                                                             
94 NATO, “Countering Terrorism”, 17 iulie 2018, NATO.int [Online]. Disponibil la: https://www. 
nato.int/cps/en/natohq/topics_77646.htm [Accesat la data de 08.05.2019]. 
95 Ibidem. 
96 Ibidem. 
97 NATO, “Cyberdefence”, 16 iulie 2018, NATO.int [Online]. Disponibil la: https://www.nato.int 
/cps/en/natohq/topics_78170.htm [Accesat la data de 08.05.2019]. 
98 Ibidem. 
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contribuţie substanţială la asigurarea respectării proceselor democratice 
în statele în care este prezentă, respectiv la promovarea principiilor şi 
valorilor democraţiei la nivel global.  

Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord rămâne şi astăzi 
la fel de relevantă şi necesară pentru asigurarea capacităţii de apărare 
colectivă în spaţiul euro-atlantic ca la momentul înfiinţării sale. 

Demonstrând adaptabilitate constantă şi flexibilitate în abordări, 
NATO răspunde cu succes noilor provocări ale Erei Informaţionale prin 
reorientarea de la o perspectivă regională din punct de vedere geografic, 
la una internaţională. Astfel, organizaţia îşi găseşte locul şi într-o societate 
globalizată, a interconexiunilor şi eliminare treptată a graniţelor în sens 
tradiţional, prin susţinerea eforturilor colective a comunităţii interna-
ţionale de menţinere a stabilităţii şi păcii. 
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RELAŢIA NATO - UE:  
SCURTĂ CRONOLOGIE 

Mihai SEBE 

Necesitatea stabilirii unor repere clare în relaţia dintre Uniunea 
Europeană şi NATO a devenit presantă odată cu sfârşitul Războiului Rece 
şi apariţia unui context strategic care a impus pentru cele două structuri 
noi roluri şi noi responsabilităţi. Astfel, în februarie 1992 este semnat 
Tratatul de la Maastricht privind Uniunea Europeană99 prin care se 
pun bazele Politicii externe şi de securitate comună (PESC), care se 
desfăşoară conform dispoziţiilor generale aplicabile întregii acţiuni 
externe a UE. În această privinţă, politica vizează menţinerea păcii, 
consolidarea securităţii internaţionale şi promovarea cooperării 
internaţionale, a democraţiei, a statului de drept, a respectării 
drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale.100 

La rândul său, într-o etapă iniţială, NATO s-a aflat într-un proces 
de regândire a rolului său militar şi politic odată cu colapsul Uniunii Sovie-
tice şi a dispariţiei motivului său principal de existenţă (son raison d’être). 

Aceste două iniţiative concurente vor duce la necesitatea 
reanalizării relaţiei transatlantice, respectiv la crearea unui nou 
cadru instituţional. 

                                                             
99 EUR-Lex, „Tratatul de la Maastricht privind Uniunea Europeană”, EUR-Lex.europa.eu [Online]. 
Disponibil la: disponibil la: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=LEGIS 
SUM:xy0026&from=RO [Accesat la data de 01.03.2019]. 
100 EUR-Lex, „Politica externă şi de securitate comună (PESC)”, EUR-Lex.europa.eu [Online]. 
Disponibil la: https://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/foreign_security_policy.html?locale=ro 
[Accesat la data de 01.03.2019]. 
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ETAPE ALE RELAŢIEI  NATO -  UE 

O serie de autori au identificat trei 
etape ale relaţiei NATO - UE în mediul 
de securitate post-Război Rece.  

Prima etapă dintre 1991 şi 
1998 este una în care rolul NATO este 
dominant, există o strânsă legătură 
dintre toate acţiunile UE şi cele ale 
NATO, marcate de aşa numitele Acorduri 
Berlin Plus semnate între 1994 şi 1996. 
Cea de-a doua etapă este cuprinsă 
între 1998 şi 2003, atunci când prin-
cipalul element pe agenda Uniunii era 
conceptualizarea opţiunii operaţiunilor 
de gestionare a crizelor planificate, 
conduse şi controlate de UE, care urmau 
a fi autonome de NATO şi semnarea 
unui nou pachet de acorduri Berlin Plus. 
Ce-a de-a treia etapă, cu începere 
din 2003 este marcată de implemen-
tarea cadrului agreat de relaţii.101  

CRONOLOGIA RELAŢIEI  
NATO - UE 

În iunie 1992 a avut loc la Oslo 
(Norvegia) Reuniunea Miniştrilor de 
externe ai NATO. Cu acest prilej, aceştia 
şi-au arătat sprijinul pentru dezvoltarea 

                                                             
101 Natalia Touzovskaia, “EU-NATO Relations: How Close to ‘Strategic Partnership’?”, 2006, 
European Security, 15:3,235-258, DOI: 10.1080/09662830601097421 [Online]. Disponibil la: 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09662830601097421?src=recsys&journalCod
e=feus20 [Accesat la data de 01.03.2019]. 

Politica Externă  
şi de Securitate Comună 

a UE (PESC) 
PESC desemnează un sistem de 
cooperare între statele membre 

ale Uniunii Europene în materie de 
politică externă şi de securitate şi 
a fost instituită în 1993 prin Tratatul 

de la Maastricht, fiind ulterior regle-
mentată prin Tratatul de la Lisabona. 

PESC este unul dintre instrumentele
de politică externă ale UE, cu obiec-
tivele de a proteja valorile şi intere-
sele UE, de a spori securitatea UE, 
de a menţine pacea şi securitatea 

la nivel mondial, de a promova 
cooperarea internaţională, de a 

promova statul de drept, drepturile 
omului, democraţia în lume. 

Tratatul de la Amsterdam (1997) 
va crea o instituţie nouă pentru 

această politică - Înaltul Reprezen-
tant pentru Politica Externă, cu un 

rol consolidat de Tratatul de la 
Lisabona.  
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Uniunii Europei Occidentale102 ca mijloc de a întări pilonul european al 
Alianţei şi ca element defensiv al UE.103 

În ianuarie 1994, liderii Alianţei au fost de acord să facă disponibile 
bunurile colective ale Alianţei, pe bază de consultări în cadrul Consiliului 
Atlanticului de Nord pentru operaţiunile UEO efectuate de aliaţii 
europeni sub egida PESC.104 

Sursa foto: NATO.int 

În cursul lunii iunie 1996, la Berlin, miniştrii de externe ai NATO 
au fost de acord să construiască o Identitate Europeană de Securitate 
şi Apărare (European Security and Defence Identity) în cadrul NATO cu 
scopul de a reechilibra rolurile şi responsabilităţile dintre Europa şi America 
de Nord. De asemenea, au decis să pună activele Alianţei la dispoziţia 
UEO pentru operaţiunile de gestionare a crizelor. Aceste decizii vor duce 

                                                             
102 WEU.int, “Western European Union”, WEU.int [Online]. Disponibil la: http://www.weu.int/ 
[Accesat la data de 01.03.2019]. 
103 NATO, “Final Communiqué”, 4 iunie 1992, NATO.int [Online]. Disponibil la: https://www. 
nato.int/docu/comm/49-95/c920604a.htm [Accesat la data de 01.03.2019]. 
104 NATO, “Relations with the European Union”, 15 februarie 2019, NATO.int [Online]. Disponibil 
la: https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49217.htm?# [Accesat la data de 01.03.2019]. 
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la introducerea termenului de „Berlin Plus”.105 
Cu începere din anul 1998 intrăm în ce-a de-a doua etapă a rela-

ţiilor NATO - UE. În aprilie 1999 cu prilejul Summit-ului de la Washington 
şefii de stat şi de guvern au salutat întărirea capacităţilor de apărare 
europene care vor permite aliaţilor europeni să acţioneze mai eficient 
împreună106. Cu acest prilej, s-a decis dezvoltarea în continuare a 
angajamentelor „Berlin Plus”107.  

Astfel, alineatul 10 din Declaraţia publicată la finalul Summit-ului 
de la Washington reafirma disponibilitatea NATO de a defini şi adopta 
aranjamentele necesare pentru a reglementa punerea la dispoziţia 
Uniunii Europene a mijloacelor şi capabilităţilor Alianţei pentru operaţiuni 
în cadrul cărora Alianţa nu ar fi angajată militar.108 La nivel european, 
cu prilejul reuniunii Consiliului European de la Köln, Germania, statele 
europene au decis, în iunie 1999, „să ofere Uniunii Europene mijloacele 
şi capabilităţile necesare pentru a-şi asuma responsabilităţi cu privire la 
o politică europeană comună în domeniul securităţii şi apărării”109 

Plecând de la această premisă, menţionăm data de 24 ianuarie 
2001, atunci când secretarul general al NATO şi Preşedinţia UE au 
decis instituţionalizarea relaţiilor printr-un schimb reciproc de 
scrisori cu privire la scopul cooperării şi modalităţile de consultare 
dintre cele două organizaţii. Cu acest prilej s-au stabilit reuniuni comune, 

                                                             
105 NATO, “Comuniqué Final”, 3 iunie 1996, NATO.int [Online]. Disponibil la: https://www. 
nato.int/docu/pr/1996/p96-063f.htm [Accesat la data de 01.03.2019]. 
106 NATO, “The Washington Declaration”, 23 aprilie 1999, NATO.int [Online]. Disponibil la: 
https://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-063e.htm [Accesat la data de 01.03.2019]. 
107 NATO, “The Alliance's Strategic Concept”, 24 aprilie 1999, NATO.int [Online]. Disponibil la: 
https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_27433.htm?selectedLocale=en [Accesat 
la data de 01.03.2019]. 
108 NATO, “Washington Summit Communiqu”, 24 aprilie 1999, NATO.int [Online]. Disponibil 
la: https://www.nato.int/docu/pr/1999/p99-064e.htm [Accesat la data de 01.03.2019]. 
109 European Parliament, “Annex III - European Council Declaration on Strengthening The 
Common European Policy on Security and Defence”, 3-4 iunie 1999, EuroParl.europa.eu 
[Online]. Disponibil la: http://www.europarl.europa.eu/summits/kol2_en.htm#an3 [Accesat 
la data de 01.03.2019]. 



94 Chamber of Excellence in International Affairs 
 

 

inclusiv la nivelul de miniştri de afaceri externe şi ambasadori.110 
Acestea vor continua cu prima întâlnire formală la nivel de miniştrii 

de externe dintre NATO şi UE la Budapesta în cursul lunii mai 2001. Cu 
acest prilej Secretarul General al NATO şi Preşedinţia UE au emis o 
declaraţie comună cu privire la Balcanii de Vest.111 

În decembrie 2002 o Declaraţie comună a NATO şi a Uniunii 
Europene a stabilit elementele cheie ale cooperării dintre cele două orga-
nizaţii din punct de vedere politic şi militar. S-a stabilit, cu acest prilej, şi 
cadrul formal pentru cooperarea în domeniul gestionării crizelor şi 
prevenirea conflictelor. Prin această declaraţie, UE are acces la mijloacele 
de planificare şi logistică ale NATO.112 

Acordul „Berlin Plus” prevedea următoarele: 
 accesul garantat al Uniunii Europene la capacităţile de planificare 

operaţională ale NATO; 
 un Acord de securitate NATO - UE care reglementează schimbul de 

informaţii clasificate; 
 disponibilitate a capacităţilor şi mijloacelor comune ale NATO în 

favoarea UE; 
 adaptarea sistemului de planificare a apărării a NATO şi încorpo-

rarea în ea a nevoilor şi capabilităţilor militare care ar putea să fie 
necesare pentru operaţiunile militare ale UE etc. 
Ce-a de-a treia etapă, cu începere din 2003, este marcată de im-

plementarea cadrului agreat de relaţii. Astfel, această Declaraţie va fi 
completată de aşa numitele aranjamente „Berlin Plus” încheiate în data 

                                                             
110 NATO, “The NATO-EU Strategic Partnership”, 2004, NATO.int [Online]. Disponibil la: https:// 
www.nato.int/docu/comm/2004/06-istanbul/press-kit/006.pdf [Accesat la data de 01.03.2019]. 
111 NATO, “Joint press statement on the Western Balkans”, 30 mai 2001, NATO.int [Online]. 
Disponibil la: https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_18884.htm?selectedLocale=en 
[Accesat la data de 01.03.2019]. 
112 European External Action Service, “Shaping of a Common Security and Defence Policy”, 8 
iulie 2016, EEAS.europa.eu [Online]. Disponibil la: https://eeas.europa.eu/topics/common-
security-and-defence-policy-csdp/5388/shaping-of-a-common-security-and-defence-policy-
_en [Accesat la data de 01.03.2019]. 
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de 17 martie 2003, care au pus bazele 
cooperării NATO - UE în domeniul ges-
tionării crizelor: acestea permit Alianţei 
să sprijine operaţiunile conduse de UE în 
care Alianţa ca atare nu este implicată. 

Principalele elemente ale acestor 
aranjamente pot fi rezumate mai jos: 
 asigurarea accesului UE la 

capacităţile de planificare NATO 
în vederea utilizării eficiente în 
contextul planificării militare a 
operaţiunilor de gestionare a cri-
zelor conduse de UE; 

 postul de adjunct al Coman-
dantului suprem al aliaţilor 
NATO (SACEUR) - care va con-
duce operaţiunile coordonate de 
UE (şi care este întotdeauna un 
european), precum şi opţiunile 
de comandă ale NATO la nivel 
european; 

 asigurarea accesului la bunurile 
şi capacităţile colective ale NATO 
(unităţi de comunicare, sedii, etc.) 
pentru operaţiunile de gestionare 
a crizelor conduse de UE; 

 Acordul NATO - UE privind se-
curitatea (schimbul de informaţii clasificate în conformitate cu 
normele de protecţie reciprocă); 

 procedurile de urmat pentru gestionarea activelor şi capacităţilor 
NATO (eliberare, monitorizare, returnare şi retragere); 

 aranjamentele de consultare NATO - UE în contextul unei 

Acordul „Berlin plus”  
Reprezintă Alin. 10 din declaraţia 

publicată la finalul Reuniunii la 
nivel înalt NATO la Washington în 
1999, şi care reglementează pune-
rea la dispoziţie Uniunii Europene 
a mijloacelor şi capabilităţilor NATO 
pentru operaţiuni în cadrul cărora 

Alianţa nu ar fi angajată militar. 

Oficialii NATO şi UE se întâlnesc 
periodic pentru a discuta aspecte 
de interes comun. Întâlnirile au 
loc la diferite niveluri, inclusiv la 

nivel de miniştri de externe, amba-
sadori, reprezentanţi militari şi 

consilieri în domeniul apărării. De 
asemenea, există şi un dialog con-
stant cu personalul la toate nivelurile 

între personalul internaţional al 
NATO şi personalul militar interna-
ţional, precum şi cu interlocutorii 
lor din UE (Serviciul European de 

Acţiune Externă, Agenţia Europeană
de Apărare, Comisia Europeană şi 

Parlamentul European). 
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operaţiuni de gestionare a crizelor conduse de UE, care solicită 
resursele şi capacităţile NATO; 

 integrarea în cadrul sistemului NATO de planificare a apărării 
pe termen lung a cerinţelor şi capacităţilor militare care ar putea 
fi necesare pentru operaţiile militare conduse de UE, pentru a 
garanta disponibilitatea forţelor bine echipate pregătite pentru 
operaţiunile conduse de NATO sau de către UE.113 
În baza acestor aranjamente, Uniunea Europeană a preluat opera-

ţiunea NATO din Republica Macedonia de Nord.114 
Menţionăm, ca şi elemente de interes în acest demers publicistic, 

adoptarea în decembrie 2003 în cadrul Consiliului European de la 
Bruxelles a Strategiei Europene pentru Securitate care menţiona faptul 
că: „Acordurile permanente UE - NATO, în special Berlin Plus, 
sporesc caracterul operaţional, capacitatea UE şi oferă cadrul pentru 
parteneriatul strategic dintre cele două organizaţii în gestionarea 
crizelor. Acest lucru reflectă determinarea noastră comună de a 
aborda problema provocărilor noului secol”.115 

NOI ORIZONTURI - TRATATUL DE LA LISABONA 

La 1 decembrie 2009 intră în vigoare Tratatul de la Lisabona prin 
care Politica comună de Securitate şi Apărare înlocuieşte Politica 
Europeană de Securitate şi Apărare.116 

Merită semnalat, în cadrul acestei cronologii, Summit-ul de la 
                                                             
113 EUR-Lex, “Cooperation with NATO”, 2003, EUR-Lex.europa.eu [Online]. Disponibil la: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:l33243&from=EN 
[Accesat la data de 01.03.2019]. 
114 NATO, “Relations with the European Union”, 15 februarie 2019, NATO.int [Online]. Disponibil 
la: https://www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49217.htm?# [Accesat la data de 01.03.2019]. 
115 European External Action Service, “EU Global Strategy”, iunie 2016, EEAS.europa.eu [Online]. 
Disponibil la: https://europa.eu/globalstrategy/en/european-security-strategy-secure-europe-
better-world [Accesat la data de 01.03.2019]. 
116 European Council, “Timeline: EU cooperation on security and defence”, Consilium.europa.eu 
[Online]. Disponibil la: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/defence-security/defence-
security-timeline/ [Accesat la data de 01.03.2019]. 
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Lisabona din noiembrie 2010 prin care liderii Alianţei au căzut de 
acord să sporească contribuţia NATO pentru o abordare extinsă a 
gestionării crizelor ca parte a eforturilor comunităţii internaţionale.117  

Ca simbol al noi cooperării în prima sa zi ca şef al Alianţei Nord-
Atlantice (1 octombrie 2014), Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, 
a declarat că NATO va lucra pentru o cooperare mai strânsă cu UE: 
„Acoperim în mare parte aceeaşi arie geografică” subliniind că o coo-
perare strânsă este foarte importantă pentru membrii non-UE.118 

În aceeaşi linie merită menţionat discursul susţinut de Secretarul 
General NATO cu prilejul reuniunii miniştrilor afacerilor externe la 1 
decembrie 2015 care a afirmat faptul că NATO şi Uniunea Europeană 
îşi vor dezvolta cooperarea în trei zone de interes: 1) în faţa 
provocărilor hibride; 2) în a-şi ajuta partenerii să devină mai capabili în 
a-şi asigura securitatea în Europa, Orientul Mijlociu şi în Nordul Africii 
respectiv 3) în sporirea capabilităţilor aliaţilor europeni119. 

Concluzia reuniunii Consiliului European din 28 iunie 2016 
afirma faptul că: „Cooperarea UE-NATO a fost dezbătută în prezenţa 
Secretarului General al NATO. Consiliul European a făcut apel la con-
solidarea în continuare a relaţiilor, din perspectiva obiectivelor şi 
valorilor noastre comune şi având în vedere provocările fără precedent 
din sud şi din est. Această nouă ambiţie ar trebui să îmbrace forma unei 
cooperări practice accelerate în anumite domenii. Noul impuls în 
cooperarea UE - NATO va avea loc în spiritul deschiderii depline şi cu 
respectarea deplină a autonomiei decizionale şi a procedurilor ambelor 
organizaţii, se va baza pe principiul incluziunii şi nu va aduce atingere 
naturii specifice a politicii de securitate şi apărare a niciunui stat membru. 
Preşedintele Consiliului European şi preşedintele Comisiei Europene vor 
                                                             
117 NATO, “Lisbon Summit Declaration”, 20 noiembrie 2010, NATO.int, [Online]. Disponibil la: 
https://www.nato.int/cps/en/natolive/official_texts_68828.htm [Accesat la data de 01.03.2019]. 
118 NATO, “Press conference”, 1 octombrie 2014, NATO.int [Online]. Disponibil la: https://www. 
nato.int/cps/en/natohq/opinions_113488.htm?selectedLocale=en [Accesat la data de 01.03.2019]. 
119 NATO, “Press statements”, 3 decembrie 2015, NATO.int, [Online]. Disponibil la: https://www. 
nato.int/cps/en/natohq/opinions_125361.htm [Accesat la data de 01.03.2019]. 
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emite o declaraţie împreună cu Secretarul General al NATO, la Varşovia, 
în luna iulie”.120 

Lucrurile vor evolua şi cu prilejul Summit-ului de la Varşovia din 
iulie 2016 cele două organizaţi vor avea o Declaraţie comună care va 
sublinia principalele elemente ale cooperării în lumina noilor provocări.121  

Aceasta oferă un nou impuls şi conţinut cooperării dintre UE şi NATO în 
domeniile combaterii ameninţărilor hibride; cooperării operaţionale, 
inclusiv pe mare şi privind migraţia neregulamentară, în conformitate cu 
concluziile Consiliului din noiembrie 2016; securităţii şi apărării cibernetice; 
capabilităţilor de apărare; industriei apărării şi cercetării; exerciţiilor; 
sprijinirii eforturilor de consolidare a capacităţilor depuse de parteneri în 
Balcanii de Vest şi în Vecinătatea Estică şi Sudică şi a consolidării rezi-
lienţei acestora. Fie că vorbim de combaterea ameninţărilor hibride, de 
sporirea capacităţii de apărare, de apărare cibernetică, de securitate 
maritimă, etc.122 

În decembrie 2016, o serie de măsuri vor fi anunţate pentru a 
întări cooperarea NATO - UE123. Propunerile vizau aspecte precum: 

                                                             
120 Consiliul European, „Reuniunea Consiliului European (28 iunie 2016) - Concluzii”, 28 iunie 
2016, Consilium.europa.eu [Online]. Disponibil la: https://www.consilium.europa.eu/media/ 
21636/28-euco-conclusions-ro.pdf [Accesat la data de 01.03.2019]. 
121 European Council, “Joint Declaration on EU-NATO Cooperation by the President of the 
European Council, the President of the European Commission, and the Secretary General of 
the North Atlantic Treaty Organization”, 8 iulie 2016, Consilium.europa.eu [Online]. Disponibil la: 
https://www.consilium.europa.eu/media/21481/nato-eu-declaration-8-july-en-final.pdf [Accesat 
la data de 01.03.2019]. 
122 Consiliul Uniunii Europene, „Cooperarea UE - NATO: Consiliul a adoptat concluzii privind 
punerea în aplicare a declaraţiei comune”, 6 iulie 2016, Consilium.europa.eu [Online]. Disponibil 
la: https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2016/12/06/eu-nato-joint-declaration/ 
[Accesat la data de 01.03.2019]. 
123 Consiliul Uniunii Europene, „Concluziile Consiliului privind punerea în aplicare a declaraţiei 
comune a preşedintelui Consiliului European, preşedintelui Comisiei Europene şi secretarului 
general al Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord”, 6 decembrie 2016, Consilium.europa.eu 
[Online]. Disponibil la: https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-15283-2016-INIT/ 
ro/pdf [Accesat la data de 01.03.2019]. 
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 Contracararea ameninţărilor hibride; 
 Capacitatea de cunoaştere a situaţiei; 
 Comunicarea strategică; 
 Răspunsul în caz de criză; 
 Consolidarea rezilienţei; 
 Cooperarea operaţională, inclusiv chestiunile maritime; 
 Securitatea şi apărarea cibernetică; 
 Capabilităţile de apărare; 
 Industria apărării şi cercetarea în domeniul apărării; 
 Exerciţii; 
 Consolidarea capacităţilor de apărare şi de securitate; 
 Consolidarea dialogului politic între UE şi NATO; 
 Cooperarea subsecvenţială / la nivel de personal. 

Cu prilejul Consiliului European din decembrie 2017, liderii 
europeni au continuat discuţiile cu privire la cooperarea dintre NATO şi 
UE. „Astăzi acest vis devine realitate. Lansăm cooperarea structurată 
permanentă, aşa-numita PESCO, care reprezintă expresia concretă a 
voinţei noastre de a făuri apărarea europeană. În cadrul dezbaterilor 
premergătoare deciziei de astăzi, principala dilemă a fost modul în care 
puteam face PESCO ambiţioasă şi incluzivă deopotrivă. PESCO - la care 
participă 25 de state membre - este cu siguranţă incluzivă. Și, dacă toate 
angajamentele sunt îndeplinite, PESCO va fi, de asemenea, ambiţioasă. 
Timp de mulţi ani, cel mai puternic argument împotriva PESCO a fost 
teama că acest lucru ar duce la slăbirea NATO. Dimpotrivă: o apărare 
europeană puternică consolidează în mod natural NATO. De aceea 
PESCO este o veste bună nu numai pentru noi, ci şi pentru aliaţii noştri. 
Și o veste proastă pentru adversarii noştri”.124 

                                                             
124 Consiliul Uniunii Europene, „Consolidarea apărării europene: declaraţia preşedintelui Donald 
Tusk cu ocazia evenimentului privind PESCO”, 14 decembrie 2017, Consilium.europa.eu [Online]. 
Disponibil la: https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2017/12/14/reinforcing-
european-defence-remarks-by-president-donald-tusk-at-the-pesco-event/ [Accesat la data de 
01.03.2019]. 
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Sursa foto: NATO.int 

În iunie 2018 este prezentat şi dezbătut în cadrul Consiliului 
European cel de al treilea Raport intermediar referitor la punerea 
în aplicare a setului comun de propuneri aprobat de Consiliile UE 
şi NATO la 6 decembrie 2016 şi la 5 decembrie 2017 (Primul Raport125 
a fost publicat în data de 14 iunie 2017 iar cel de-al Doilea Raport126 
în data de 5 decembrie 2017) „Consiliul, fiind de părere că UE şi NATO 
continuă să se confrunte cu provocări comune în materie de securitate, 
salută continuarea cooperării strânse şi reciproc benefică cu NATO. Această 
cooperare are loc în domenii de interes comun, atât din punct de vedere 
strategic, cât şi operaţional, în privinţa gestionării crizelor în sprijinul 
păcii şi al securităţii internaţionale, precum şi în ceea ce priveşte dezv-
oltarea capabilităţii de apărare atunci când necesităţile se suprapun, în 
                                                             
125 NATO, “Progress report on the implementation of the common set of proposals endorsed 
by NATO and EU Councils on 6 December 2016”, 14 iunie 2017, NATO.int [Online]. Disponibil 
la: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2017_06/20170619_170614-Joint-
progress-report-EU-NATO-EN.pdf [Accesat la data de 01.03.2019]. 
126 NATO, “Second progress report on the implementation of the common set of proposals 
endorsed by NATO and EU Councils on 6 December 2016”, 29 noiembrie 2017, NATO.int 
[Online]. Disponibil la: https://www.nato.int/nato_static_fl2014/assets/pdf/pdf_2017_11/171 
129-2nd-Joint-progress-report-EU-NATO-eng.pdf [Accesat la data de 01.03.2019]. 
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colaborare cu toate statele membre şi în beneficiul lor.”127 
În data de 10 iulie 2018, într-o Declaraţie comună, Preşedintele 

Consiliului European, Preşedintele Comisiei Europene şi Secretarul General 
al NATO au subliniat importanţa cooperării dintre UE şi NATO128 
pentru a face faţă provocărilor de securitate multiple precum şi 
pentru a întări capabilităţile comune ale celor două organizaţii. 

Printre cele mai recente declaraţii care vizează relaţia NATO - UE 
merită semnalate cele făcute în cadrul Preşedinţiei României a Consi-
liului Uniunii Europene (ianuarie - iunie 2019). Astfel, extragem şi 
câteva pasaje din Declaraţia de presă comună a Preşedintelui României, 
domnul Klaus Johannis, şi Secretarul General al NATO, domnul Jens 
Stoltenberg, din 31 ianuarie 2019, după cum urmează: 

„Și Uniunea Europeană, şi NATO colaborează mai strâns acum 
decât în orice alt moment din trecut. În acelaşi timp, este important de 
reţinut că eforturile UE pentru apărare sunt complementare şi nu 
concurente cu ale NATO. Trebuie să ne fie clar că Uniunea Euro-
peană nu are cum să înlocuiască NATO. Unitatea Europeană nu se 
poate substitui unităţii transatlantice. NATO rămâne piatra de temelie 
a securităţii europene, îndeosebi după Brexit. 80% din cheltuielile de 
apărare ale NATO vor proveni de la aliaţi care nu sunt membri UE. 
Patru din grupurile de luptă din zona Baltică şi Polonia vor fi conduse 
de aliaţi NATO non-membri UE, adică SUA, Canada şi Marea Britanie. 
Eforturile UE pentru apărare trebuie, deci, să fie complementare şi nu 
concurente cu cele ale NATO, trebuie să evităm suprapunerile, trebuie 
                                                             
127 Consiliul Uniunii Europene, „Cooperarea UE - NATO: Consiliul salută progresele realizate în 
punerea în aplicare a celor 74 de acţiuni comune”, 08 iulie 2018, Consilium.europa.eu [Online]. 
Disponibil la: https://www.consilium.europa.eu/ro/press/press-releases/2018/06/08/eu-nato-
cooperation-council-welcomes-progress-made-in-the-implementation-of-the-common-74-
actions/ [Accesat la data de 01.03.2019]. 
128 European Council, “Joint Declaration on EU-NATO Cooperation by the President of the 
European Council, the President of the European Commission, and the Secretary General of 
the North Atlantic Treaty Organization”, 10 iulie 2018, Consilium.europa.eu [Online]. Disponibil la: 
https://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf [Accesat la data de 
01.03.2019]. 
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să ne asigurăm că întărim, nu slăbim legătura transatlantică. Ca o 
modalitate de a întări pilonul european în interiorul NATO, suntem 
foarte bucuroşi, repet, salutăm eforturile UE în direcţia apărării”.129 

 

                                                             
129 Administraţia Prezidenţială, „Declaraţia de presă comună a Preşedintelui României, domnul 
Klaus Johannis, cu Secretarul General al NATO, domnul Jens Stoltenberg”, 31 ianuarie 2019, 
Presidency.ro [Online]. Disponibil la: http://www.presidency.ro/ro/media/declaratii-de-presa/ 
declaratie-de-presa-comuna-cu-secretarul-general-al-nato-domnul-jens-
stoltenberg1548846638 [Accesat la data de 01.03.2019]. 
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MAREA PROVOCARE:  
RELAŢIA NATO - FEDERAŢIA RUSĂ 

Răzvan Munteanu 

După încheierea Războiului Rece, 
relaţia NATO - Federaţia Rusă a oscilat 
de la cooperare bazată pe un interes 
comun vizând gestionarea unor dosare 
privind securitatea regională şi globală, 
către o relaţie tensionantă, în care Rusia, 
prin doctrina sa militară, cataloghează 
Alianţa drept cea mai mare ameninţare la 
adresa propriei sale securităţi naţionale.  

În mod inevitabil, politica externă 
a Federaţiei Ruse este impactată de 
dinamicile interne, acolo unde elitele 
politice şi-au consolidat o serie de 
avantaje pe care doresc să le prezerve. 
În acest context, valorile euroatlantice 
intră în contradictorie cu autoritarismul, 
ceea ce determină Kremlinul să pri-
vească în NATO şi UE un inamic la 
adresa legitimităţii leadership-ului 

care conduce Federaţia Rusă, încă de la destrămarea URSS. Plecând de 
la această realitate geopolitică, Rusia a susţinut o serie de conflicte 
îngheţate precum cel din Transnistria, Nagorno-Karabah, Abhazia, 
Osetia de Sud sau Donbas, în încercarea de a stopa aderarea la spaţiul 

Conflict îngheţat 
Reprezintă un conflict militar aflat 

în stare latentă, care nu s-a 
soluţionat printr-un acord de pace 
semnat şi acceptat de către părţile 

beligerante. Conflictul, care 
prezintă riscul de a reizbucni, are 

de obicei la bază probleme 
teritoriale cauzate prin diferende 

etnice, istorice şi uneori religioase.

Acest tip de conflict este întâlnit 
cu precădere în fostele republici 

care au compus URSS, motiv 
pentru care mai este cunoscut şi 

sub sintagma de conflict post-
sovietic. 
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euroatlantic al unor state precum Republica Moldova, Armenia, Azer-
baidjan, Georgia sau Ucraina. 

Cu toate acestea, în 1990, cu puţin timp înaintea destrămării 
Uniunii Sovietice, liderul rus Mihail Gorbaciov a vorbit despre posibilitatea 
aderării URSS în cadrul NATO. Deşi scenariul era unul utopic la acea 
dată, discuţia a fost relansată în 1991, când Rusia condusă de către 
Boris Elţîn anunţa că este deschisă unor negocieri de acest tip. Spre 
finalul anilor ’90 devenea evident însă că acest „obiectiv pe termen 
lung” anunţat de către Elţîn avea să fie imposibil de realizat, întrucât 
valorile promovate de către Alianţă erau în contradictorie cu sistemul 
autoritar de guvernare promovat de către noile elite ruseşti130. 

DE LA INTERES MUTUAL LA INAMICIŢIE 

În 1991, NATO a lansat noul său concept strategic, prin care statele 
membre de la acea dată aveau să îmbunătăţească relaţiile cu fostele ţări 
din blocul sovietic prin intermediul Consiliului de Cooperare al Atlan-
ticului de Nord. Deşi Rusia a fost deschisă iniţiativei, a privit Consiliul 
mai degrabă ca pe un instrument de a-şi exercita influenţa în fostele 
teritorii sovietice, motiv pentru care a militat în mod constant pentru a 
stopa orice extindere a Alianţei131. 

În mod cert, această viziune contravenea interesului statelor 
est europene, care doreau să decidă singure care este traiectoria 
propriilor politici externe. 

Deşi în 1994 Rusia a aderat la programul NATO privind Parte-
neriatul pentru Pace, interesul său strategic a rămas acela de a bloca 
extinderea blocului euroatlantic, dar când a devenit evident faptul că 
fostele state comuniste doresc să adere la acesta, Moscova s-a văzut în 
                                                             
130 Madeline Roache, “Breaking Down the Complicated Relationship Between Russia and 
NATO”, Time, 2019 [Online]. Disponibil la https://time.com/5564207/russia-nato-relationship/ 
[Accesat la 30.04.2019] 
131 Grzegorz Kuczyński, “NATO-Russia Relations: The Return of the Enemy”, Warsaw Institute, 
2019 [Online]. Disponibil la https://warsawinstitute.org/nato-russia-relations-return-enemy/ 
[Accesat la 30.04.2019] 
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faţa unei noi realităţi geopolitice, fiind nevoită să accepte un statut de 
partener special al NATO, care ajungea a se întinde de atunci încolo, în 
ceea ce Rusia denumeşte vecinătatea apropiată132. 

În ciuda dialogului politic, Rusia a privit NATO cu ostilitate şi 
neîncredere, ceea ce a împiedicat consolidarea cooperării bilaterale. 
Totuşi, în acest context, în mai 1997 este semnat la Paris Actul Fondator 
NATO - Rusia, în timp ce în 1998 Rusia avea să deschidă propria misiune 
diplomatică la NATO.  

Relaţiile bilaterale au fost suspendate în 1999 ca urmare a 
intervenţiei militare a NATO în Serbia, ceea ce a condus către pier-

derea unui aliat strategic al Federaţiei 
Ruse precum şi diminuarea capacităţii 
sale de proiecţie a puterii în Balcani. 
Evenimentul a avut un puternic impact 
şi la nivel intern, conducând la schim-
barea regimului Elţîn cu cel al noului 
preşedinte, Vladimir Putin133.  

Dialogul va fi reluat abia în fe-
bruarie 2000, urmând ca în 2001 NATO 
să deschidă la Moscova Biroul de 
Informaţii, iar în 2002 Misiunea sa de 
legătură militară134. 

Rusia a mizat pe reluarea dialo-
gului cu NATO, dorind să fie un partener 
cu drepturi egale în scopul creşterii 
prestigiului său regional şi global, în 

ciuda faptului că politicile sale nu mai erau atractive pentru statele din 
regiune. 

Astfel, în 2003, Rusia a vrut să limiteze atracţia NATO pentru ţările 

                                                             
132 Ibidem 
133 Ibidem 
134 Ibidem 

Actul fondator  
NATO - Rusia 

A pus bazele unui nou raport de 
cooperare la nivel politic, prin care 

cei doi actori îşi asumau 
respectarea unor serii de principii, 

printre care respectarea 
suveranităţii statale, rezolvarea 
diferendelor pe cale diplomatică 
precum şi cooperarea în domenii 
precum combaterea terorismului, 

a traficului de droguri sau 
controlul armelor. 
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din fostul spaţiu sovietic, motiv pentru care a dorit gestionarea 
conflictului îngheţat din Transnistria prin propunerea planului Kozak, 
care presupunea federalizarea Republicii Moldova şi menţinerea trupelor 
ruseşti pe teritoriul actual al Transnistriei. În ciuda faptului că Republica 
Moldova era condusă de către Partidul Comunist, Chişinăul a respins 
propunerea Moscovei, alegând aprofundarea relaţiilor cu Uniunea 
Europeană şi NATO. În replică, Moscova a tăiat exportul de gaze către 
Republica Moldova, în timp ce în 2006 a decis să stopeze importul de 
vin şi cereale din această ţară, ca formă de constrângere economică135. 

Totuşi, Moscova s-a implicat activ în gestionarea unor crize 
internaţionale, sprijinind campania militară a NATO din Afganistan, cu 
atât mai mult cu cât eradicarea terorismului de sorginte fundamentalist 
islamică reprezenta o ameninţare şi la adresa propriei securităţi naţionale. 

În acest context, în urma summit-ului de la Roma din 2002 a 
fost înfiinţat Consiliul NATO - Rusia, Moscova sprijinind totodată şi 
misiunile Alianţei de menţinere a păcii în Cornul Africii, Marea 
Mediterană sau Bosnia şi Herţegovina136. 

Relaţiile bilaterale se vor deteriora începând cu anul 2007, atunci 
când Rusia Unită, partidul preşedintelui Putin, îşi consolidează poziţia 
internă ca urmare a alegerilor legislative, unde câştigă peste 64% din 
sufragii. Succesul politic, în ciuda numeroaselor acuze privind modul în 
care au fost desfăşurate alegerile, contribuie şi mai mult la consolidarea 
unui regim autoritar în Federaţia Rusă. 

În 2007 Vladimir Putin a declarat că NATO este un inamic al 
Rusiei, catalogând destrămarea Uniunii Sovietice drept cel mai mare 
dezastru geopolitic al istoriei, pentru ca un an mai târziu, cu ocazia 
summit-ului de la Bucureşti, să se opună procesului de aderare al 
Georgiei sau Ucrainei în cadrul Alianței. 
 

                                                             
135 Hannes Adomeit, “Inside or Outside? Russia’s Policies Towards NATO”, German 
Institute for International and Security Affairs, Working Paper, 2007, p.25 
136 Grzegorz Kuczyński, op. cit 
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NOILE CRIZE REGIONALE 

În urma summit-ului NATO din aprilie 2008, desfăşurat la 
Bucureşti, Georgia a primit invitaţia oficială de a adera la Alianţa Nord-
Atlantică, ceea ce a condus către agresiunea armată a Rusiei împotriva 
regimului de la Tbilisi. 

Conflictul, derulat pe o durată de cinci zile în luna august 2008, a 
demonstrat că Rusia nu ţine cont de principiile dreptului internaţional, 
implicându-se în afacerile interne ale vecinilor săi doar pentru a-şi 
atinge propriile interese.  

Deşi unele state precum Polonia, Republica Cehă sau ţările 
baltice au văzut în politica rusă un model de agresiune care ar 
putea fi folosit inclusiv împotriva lor, Bruxelles nu a suspendat Consiliul 
NATO - Rusia, încercând să descaladeze tensiunile pe cale diplomatică137.  

Sursa foto: NATO.int 

                                                             
137 Marcel de Haas, “NATO - Russia Relations After the Georgian Conflict”, Netherlands Institute 
of International Relations, 2009 [Online]. Disponibil la https://www.clingendael.org/sites/ 
default/files/pdfs/20090000_cscp_artikel_mhaas.pdf [Accesat la 30.04.2019] 
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În data de 19 august 2008, într-o reuniune de urgenţă, 
miniştrii de externe ai NATO au condamnat agresiunea Rusiei, 
sprijinind guvernul de la Tbilisi printr-o serie de acţiuni precum 
asistenţă în domeniul securităţii cibernetice, evaluarea daunelor 
civile şi militare şi restabilizarea sistemului de trafic aerian. La 27 
august 2008, NATO a condamnat recunoaşterea de către Rusia ca state 
independente a regiunilor separatiste georgiene Abhazia şi Osetia de 
Sud, susţinând integritatea teritorială şi suveranitatea Georgiei138. 

Ostilitatea Moscovei vis a vis de relaţia NATO - Georgia a rămas 
însă una continuă, Rusia condamnând exerciţiul comun al Georgiei cu 
partenerii săi din Alianţă, desfăşurat în perioada 6 mai -1 iunie 2009, 
asta deşi evenimentul fusese stabilit cu mult timp înaintea conflictului 
ruso-georgian. Mai mult, Moscova nu a vrut să trimită observatori militari, 
deşi acest lucru fusese agreat cu NATO în prealabil139. 

NATO a pus totodată în practică o nouă serie de politici pentru 
asigurarea stabilităţii şi securităţii Georgiei, după cum urmează: 
 programe de modernizare a armatei georgiene şi creşterea inter-

operabilităţii între Georgia şi NATO; 
 o serie de programe în domeniul universitar, în parteneriat cu 

structurile de învăţământ militar din Georgia, în scopul dezvoltării 
planificării strategice şi a reformei militare; 

 programe de perfecţionare militară pentru personalul civil din 
Ministerul georgian al Apărării Naţionale; 

 asistenţă privind consolidarea integrităţii, responsabilităţii şi 
transparenţei în sectorul apărării şi securităţii naţionale; 

 crearea unui centru comun de formare şi evaluare NATO - Georgia; 
 participarea Georgiei la platforma de interoperabilitate care 

reuneşte NATO şi partenerii săi140. 
                                                             
138 NATO, “Relations with Georgia”, NATO.int [Online]. Disponibil la: https://www.nato.int/cps 
/en/natohq/topics_38988.htm [Accesat la data de 10.05.2019] 
139 Marcel de Haas, op.cit. 
140 NATO, “Relations with Georgia”, NATO.int [Online]. Disponibil la: https://www.nato.int/cps 
/en/natohq/topics_38988.htm [Accesat la data de 10.05.2019] 
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Tensiunile NATO - Rusia vor escalada din nou în primăvara anului 
2014, atunci când Moscova va recurge iarăşi la o politică bazată pe 
agresiunea militară a vecinilor săi, anexând peninsula Crimeea. Strategia 
rusă aducea în prim plan acţiunile şi tacticile hibride ca o nouă formă de 
ameninţare asupra Aliaţilor, Moscova recurgând la o serie de acţiuni 
atât de natură militară cât şi non-militară, precum susţinerea unui regim 
corupt la Kiev care să survină propriilor interese sau acţiuni specifice 
războiului psihologic, informaţional, cibernetic concomitent cu promovarea 
unui narativ diplomatic prin care nu recunoştea celebrii omuleţi verzi 
care au ocupat Crimeea, acţionând fără însemne militare. 

Mai mult, Rusia a demonstrat încă odată faptul că susţine conflic-
tele îngheţate în vecinătatea sa apropiată pentru a menţine state captive 
viziunii sale geopolitice. Astfel, Moscova a început să sprijine logistic şi 
financiar mişcările separatiste din estul Ucrainei, blocând accederea 
Kievului în UE sau NATO. 

NATO a condamnat anexarea ilegală a Crimeei şi agresiunea 
rusă din estul Ucrainei, stopând orice cooperare la nivel politic şi 
militar cu Federaţia Rusă, cu excepţia dialogului purtat la nivelul 
Consiliului NATO - Rusia. 

În octombrie 2016 Federaţia Rusă a încercat să folosească acţiuni 
subversive pentru a orchestra o lovitură de stat în Muntenegru, în scopul 
schimbării regimului politic cu un guvern marionetă care să oprească 
aderarea ţării la NATO. Atacul a fost dejucat de către autorităţile de la 
Podgoriţa şi partenerii săi strategici, Muntenegru devenind membru al 
Alianţei în 2017141.  

Tot în 2017, pe fondul menţinerii unei politici agresive a 
Rusiei, NATO a decis creşterea capacităţii sale militare pe flancul 
estic în scopul descurajării oricăror acţiuni ostile ale Moscovei la 
adresa statelor aliate. 

Prin politica sa, Rusia arăta încă odată că priveşte conceptul de 
securitate europeană în mod diferit faţă de fostele state comuniste şi 
                                                             
141 Grzegorz Kuczyński, op.cit. 
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faţă de NATO. Astfel, dacă Alianţa vede extinderea sa ca o formă de 
stabilitate, pentru Rusia extinderea spaţiului euroatlantic până la propria 
frontieră este înţeleasă ca o ameninţare142. 

În prezent, în ciuda neîncrederii reciproce, relaţia NATO - Rusia 
este departe de a fi una asemănătoare Războiului Rece, însă actualele 
poziţii antagonice fac, cel puţin pentru moment, imposibilă punerea în 
practică a unui parteneriat strategic bilateral.  

Relaţia NATO - Rusia rămâne aşadar o provocare pentru 
stabilitatea europeană, motiv pentru care diplomaţia şi gestionarea 
comună a unor ameninţări poate schimba actuala paradigmă, care 
poate oscila între cooperare şi confruntare. 
 

                                                             
142 Andrew Morgan, “The Ukraine Crisis and NATO-Russia relations”, NATO Review, 2014 [Online]. 
Disponibil la: https://www.nato.int/docu/review/articles/2014/07/01/the-ukraine-crisis-and-
nato-russia-relations/index.html [Accesat la data de 10.05.2019] 
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STRATEGIA NATO  
PENTRU COMBATEREA NOILOR AMENINŢĂRI 

Irina Ionela POP 

CE SUNT AMENINŢĂRILE HIBRIDE? 

Noile ameninţări cunoscute şi sub sintagma de ameninţări hibride, 
precum propaganda, sabotajul şi alte tactici non-militare, au fost folosite 
de mult timp pentru destabilizarea adversarilor. Concret, ameninţările 
hibride îmbină mijloace militare şi ne-militare, precum şi mijloace 
sub acoperire, inclusiv dezinformare, atacuri cibernetice, presiuni 
economice, desfăşurarea de grupuri armate neregulate şi utilizarea 
forţelor regulate. 

Cu toate acestea, în ultimii ani, ameninţările hibride s-au remarcat 
prin viteza de propagare, scala şi intensitatea lor, folosindu-se de 
schimbările tehnologice, dar şi de interconectivitatea adusă de globalizare.  

Centrul European de Excelenţă pentru Combaterea Ame-
ninţărilor Hibride (Hybrid CoE) defineşte ameninţarea hibridă drept: 
 „acţiunea coordonată şi sincronizată, care vizează în mod deliberat 

vulnerabilităţile sistemice ale statelor şi instituţiilor democratice, 
printr-o gamă largă de mijloace; 

 include activităţi care exploatează pragurile de detectare şi atribuire, 
precum şi diferitele interfeţe (război - pace, intern - extern, local - 
stat, naţional - internaţional, prieten - inamic); 

 scopul activităţii este influenţarea diferitelor forme de luare a 
deciziilor la nivel local (regional), statal sau instituţional pentru a 
favoriza şi/sau obţine obiectivele strategice ale agentului, subminând 
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şi/sau rănind ţinta”.143 
Figura 6. Abordarea comprehensivă de contracarare a ameninţărilor hibride 

Sursa: NATO Review Magazine, 23 November 2018144 

Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord are o strategie 
privind rolul său în combaterea războiului hibrid, în vederea apărării 
Alianţei şi a aliaţilor săi împotriva oricărui tip de ameninţări145. Pe baza 
experienţei NATO, influenţa hibridă se poate împărţi în: 1) faza de pregătire 
şi 2) faza operaţională. În faza de pregătire, adversarul monitorizează 
constant situaţia, exercitând mijloace rezonabile de influenţare, îmbunătăţind 
                                                             
143 Hybrid CoE, “Countering Hybrid Threats”, The European Centre of Excellence for Countering 
Hybrid Threats [Online]. Disponibil la: https://www.hybridcoe.fi/hybrid-threats/ [Accesat la 
data de 03.04.2019]. 
144 Axel Hagelstam, Kirsti Narinen, “Cooperating to counter hybrid threats”, 23 November 2018, 
NATO Review Magazine [Online]. Disponibil la: https://www.nato.int/docu/review/2018/Also-
in-2018/cooperating-to-counter-hybrid-threats/EN/index.htm [Accesat la data de 02.04.2019]. 
145 NATO, “NATO’s response to hybrid threats”, 17 iulie 2018, NATO.int [Online]. Disponibil la: 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_156338.htm [Accesat la data de 02.04.2019]. 
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treptat proprietăţile sale. Ulterior, acesta poate iniţia o operaţiune hibridă 
mai serioasă, prin care efectul măsurilor devine mai puternic. 

Serviciul European de Acţiune Externă a definit ameninţările 
hibride într-un document de lucru din 2015, respectiv în Articolele 6 
şi 7: 
 „Războiul hibrid poate fi mai uşor caracterizat, decât definit, ca 

fiind folosirea centralizată şi controlată a diverselor tactici ascunse 
şi vizibile, adoptate de militari şi/sau non-militari, de la operaţiunile 
de Intelligence şi cyber, la presiunea economică şi folosirea forţelor 
convenţionale. Folosind tactici hibride, atacatorul caută să sub-
mineze şi să destabilizeze adversarul prin aplicarea metodelor 
coercitive şi subversive. Atacatorul poate include diverse forme 
de sabotaj, perturbări ale comunicaţiilor şi alte servicii, inclusiv surse 
de energie. Agresorul poate lucra prin sau împuternicind grupuri 
insurgente învecinate, sau deghizând agresiunea stat-stat în spatele 
unei „intervenţii umanitare”. Campaniile masive de dezinformare, 
concepute pentru a controla discursul public, sunt un element 
important al unei campanii hibride. Toate acestea se fac cu 
scopul de a obţine o influenţă politică, chiar dominarea unei ţări în 
sprijinul unei strategii globale”. 

 „Un aspect important al războiului hibrid este acela de a 
genera ambiguităţi atât în rândul populaţiei aflate sub atac, cât şi 
în comunitatea internaţională. Scopul este de a masca ceea ce se 
întâmplă de fapt pe teren, pentru a nu observa diferenţa dintre 
război şi pace. Această ambiguitate, lipsa atribuirii depline, poate 
paraliza abilitatea unui adversar de a reacţiona eficient şi de a-şi 
mobiliza apărarea, deoarece este neclar cine se află în spatele 
atacului. Chiar mai mult, ambiguitatea poate diviza comunitatea 
internaţională, limitând viteza şi răspunsul adecvat la agresiune”.146 

                                                             
146 European External Action Service, CMPD - Crisis Management and Planning Directorate, 
“Working document of the European External Action Service of 13/05/2015 - Food-for-
thought paper: “Countering Hybrid Threats” ”, EEAS (2015), 731, pp. 2-3. 
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STRATEGIA NATO 

Începând cu anul 2015, NATO a avut o strategie privind rolul său 
în combaterea războiului hibrid, căutând să se asigure că aliaţii sunt 
suficient de pregătiţi pentru a contracara atacurile de orice tip. Pentru a 
fi pregătit, NATO adună în permanenţă, împărtăşeşte şi evaluează 
informaţii pentru a detecta şi a atribui orice activitate hibridă în 
curs de desfăşurare. Divizia Comună de Informaţii şi Securitate (The 
Joint Intelligence and Security Division) îmbunătăţeşte înţelegerea şi 
analizarea de către Alianţă a ameninţărilor hibride. Ea oferă factorilor 
de decizie o conştientizare mai bună a posibilelor ameninţări hibride. 

Alianţa Nord-Atlantică sprijină eforturile aliaţilor de a identifica 
vulnerabilităţile naţionale şi de a-şi consolida propria rezistenţă faţă de 
acestea, dacă este solicitată. NATO, de asemenea, serveşte drept centru 
de expertiză, oferind sprijin aliaţilor în domenii precum pregătirea civilă 
şi răspunsul la incidente chimice, biologice, radiologice şi nucleare; protecţia 
infrastructurilor critice; comunicare strategică; protecţia civililor; apărarea 
cibernetică; securitatea energetică şi combaterea terorismului. 

Sursa foto: NATO.int 
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Totuşi, formarea, exerciţiile şi educaţia joacă un rol semni-
ficativ în pregătirea aliaţilor NATO pentru combaterea ameninţărilor 
hibride. Aceasta include exercitarea proceselor de luare a deciziilor şi a 
răspunsurilor militare şi non-militare comune în colaborare cu alţi actori. 

Pentru a descuraja ameninţările hibride, NATO este hotărât să 
acţioneze prompt, oricând şi oriunde este necesar. Acesta continuă să 
sporească pregătirea forţelor sale şi şi-a consolidat procesul de luare a 
deciziilor şi structura de comandă ca parte a descurajării şi a poziţiei 
sale de apărare. Acest lucru transmite un semnal puternic că Alianţa îşi 
îmbunătăţeşte atât capacitatea de reacţie politică şi militară, cât şi 
capacitatea sa de a desfăşura forţele adecvate la locul potrivit şi la 
momentul potrivit.147 

COLABORĂRI 

NATO continuă să-şi consolideze cooperarea şi coordonarea cu 
parteneri precum Finlanda, Suedia, Ucraina şi Uniunea Europeană (UE), 
pentru a contracara ameninţările hibride şi pentru a spori rezistenţa 
actorilor implicaţi.  

Din 2016, NATO şi Uniunea Europeană au identificat combaterea 
ameninţărilor hibride drept o prioritate a cooperării bilaterale. 
Anexarea ilegală a Crimeii în martie 2014, influenţarea alegerilor prezi-
denţiale din Statele Unite ale Americii şi nu numai, sau atacul fostului 
agent rus la Salisbury, au pus problema multiplelor faţete ale amenin-
ţărilor hibride. 

Prin urmare, ameninţările hibride trebuie să fie prevenite atât 
prin elementele „pasive”, cum ar fi rezistenţa sporită la şocuri sau 
surprize, cât şi cele active, inclusiv măsuri solide de pregătire şi 
protecţie a funcţiilor şi structurilor care sunt cel mai probabil vizate 
de atacurile hibride. În aceste condiţii, importanţa aranjamentelor de 
pregătire civilă, a presei libere, a unui public educat şi a unui cadru 

                                                             
147 NATO, “NATO’s response to hybrid threats”, 17 iulie 2018, NATO.int [Online]. Disponibil la: 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_156338.htm [Accesat la data de 02.04.2019]. 
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juridic eficient nu poate fi supraevaluată.148 În cadrul cooperării dintre 
NATO şi UE, cele două organizaţii şi-au intensificat acţiunile în privinţa 
ameninţărilor hibride, cu accent special pe combaterea atacurilor ciber-
netice. În plus, Centrele de Excelenţă colaborează şi contribuie cu cunoştinţe 
şi expertiză, fiind centre de cercetare internaţionale, finanţate la nivel 
naţional sau multinaţional. 

Spre exemplu, Centrul European de Excelenţă pentru Combaterea 
Ameninţărilor Hibride (Hybrid COE), aflat în Helsinki (Finlanda) ser-
veşte prin asistarea ţărilor participante la îmbunătăţirea capacităţilor 
civil-militare, de rezistenţă şi pregătire pentru a contracara ameninţările 
hibride. Centrul a fost inaugurat în octombrie 2017, de către Secretarul 
General al NATO, Jens Stoltenberg, împreună cu Înaltul Reprezentant al 
Uniunii Europene pentru Afaceri Externe şi Politică de Securitate / 
Vicepreşedinte al Comisiei Europene, Federica Mogherini.149 Centrul 
este o iniţiativă a Guvernului Finlandei, susţinut de alte 21de naţiuni, 
printre care şi România, precum şi de către NATO şi UE.150 

Modelul de securitate al Finlandei constă într-o multitudine de 
autorităţi şi agenţii diferite, care împreună oferă domeniul de aplicare 
necesar şi măsurile de combatere a ameninţărilor hibride. La nivel 
inter- şi supranaţional, actorii includ entităţi precum personalul 
civil şi militar al NATO şi instituţiile UE, în special serviciile Comisiei 
Europene şi Serviciul European de Acţiune Externă (SEAE). Pentru ca 
acestea să tragă în aceeaşi direcţie, este necesară o înţelegere comună a 
                                                             
148 Axel Hagelstam şi Kirsti Narinen, “Cooperating to counter hybrid threats”, 23 November 
2018, NATO Review Magazine [Online]. Disponibil la: https://www.nato.int/docu/review/ 
2018/Also-in-2018/cooperating-to-counter-hybrid-threats/EN/index.htm [Accesat la data de 
02.04.2019]. 
149 NATO, “Remarks by NATO Secretary General Jens Stoltenberg at the Inauguration of the 
Helsinki Centre of Excellence for Countering Hybrid Threats, with EU High Representative 
Federica Mogherini”, 2 octombrie 2017, NATO.int [Online]. Disponibil la: https://www.nato.int/ 
cps/en/natohq/opinions_147499.htm [Accesat la data de 02.04.2019]. 
150 Hybrid CoE, “What is Hybrid COE”, The European Centre of Excellence for Countering 
Hybrid Threats [Online]. Disponibil la: https://www.hybridcoe.fi/what-is-hybridcoe/ [Accesat 
la data de 02.04.2019]. 
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ameninţărilor hibride, pentru care implicarea regulată în interiorul şi 
între structurile UE şi NATO relevante este esenţială pentru a avansa 
acest obiectiv. 

Sursa foto: NATO.int 

Alte centre de excelenţă contribuie la eforturile NATO de a 
contracara ameninţările hibride, inclusiv Centrul de Excelenţă pentru 
Comunicare Strategică din Riga (Letonia); Centrul de Excelenţă pentru 
Cooperarea Digitală din Tallinn (Estonia); şi Centrul de Excelenţă 
pentru Securitatea Energetică din Vilnius (Lituania).151 

INIŢIATIVE 

La Summit-ul de la Varşovia, în 8 iulie 2016, a fost semnată o 
Declaraţie Comună de către Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg, 
şi preşedinţii Comisiei Europene şi Consiliului, Jean-Claude Juncker şi 
Donald Tusk, care stabilea un „set comun de propuneri” cu 74 de acţiuni 
                                                             
151 NATO, “NATO’s response to hybrid threats”, 17 iulie 2018, NATO.int [Online]. Disponibil la: 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_156338.htm [Accesat la data de 02.04.2019]. 
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concrete, multe dintre ele vizând ameninţările hibride, construirea rezi-
lienţei în securitatea cibernetică şi comunicaţiile strategice.  

Conform Anexei din 6 decembrie 2016, contracararea amenin-
ţărilor hibride de către NATO şi UE presupune printre altele:  
 punerea în aplicare de proceduri paralele şi playbook-uri pentru 

securitate cibernetică, prevenirea şi răspunsul adecvat în situaţii 
de criză, dar şi comunicarea strategică; 

 participarea la lucrările „Centrului European de Combatere a 
Ameninţărilor Hibride”;  

 schimburi ale personalului cu informaţii critice între structurile 
adecvate ale UE şi NATO, inclusiv prin schimbul de analiză a ame-
ninţărilor hibride potenţiale; 

 intensificarea cooperării şi realizarea unei analize comune a ten-
dinţelor de dezinformare, inclusiv prin intermediul mass-mediei 
sociale care vizează UE şi NATO;  

 îmbunătăţirea eforturilor în ceea ce priveşte sprijinirea capacită-
ţilor strategice ale ţărilor partenere, inclusiv prin instruiri coordonate 
sau comune şi punerea în comun a platformelor. 

 încurajarea cooperării dintre Centrul Strategic de Comunicare al 
NATO şi divizia StratCom a Serviciului European de Acţiune Externă; 

 îmbunătăţirea pregătirii prin organizarea unor întâlniri periodice 
la nivel de personal; 

 sincronizarea activităţilor de reacţie în caz de criză a celor două 
organizaţii.[…]152 
O a doua Declaraţie Comună, convenită la Summit-ul de la 

Bruxelles, din11-12 iulie 2018, a acordat o atenţie suplimentară mobilităţii 
militare, combaterii terorismului şi rezilienţei la riscurile generate de 
agenţii chimici, biologici, radiologici şi nucleari.153 
                                                             
152 NATO, “Statement on the implementation of the Joint Declaration signed by the President of 
the European Council, the President of the European Commission, and the Secretary General 
of the North Atlantic Treaty Organization”, 6 decembrie 2016, NATO.int [Online]. Disponibil la: 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_138829.htm [Accesat la data de 04.04.2019]. 
153 NATO, “Brussels Summit Declaration Issued by the Heads of State and Government participating 
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Sursa foto: NATO.int 

Privind securitatea cibernetică, Declaraţia precizează, la Articolul 20:  
„Ameninţările cibernetice la adresa securităţii Alianţei devin din 

ce în ce mai frecvente, mai complexe, mai distrugătoare şi coercitive. 
NATO va continua să se adapteze la peisajul ameninţării cibernetice 
în evoluţie, care este afectat atât de actorii statali, cât şi de cei ne-
statali, inclusiv cei sponsorizaţi de stat. Apărarea cibernetică face 
parte din sarcina de bază a NATO de apărare colectivă. […] Prin urmare, 
continuăm să implementăm spaţiul cibernetic ca domeniu de operaţiuni. 
Am convenit cum să integrăm efectele cibernetice suverane, furnizate 
voluntar de către aliaţi, în operaţiunile şi misiunile Alianţei, în cadrul unei 
supravegheri politice puternice. Reafirmând mandatul de apărare al 
NATO, suntem hotărâţi să angajăm întreaga gamă de capabilităţi, inclusiv 
cibernetice, pentru a descuraja, apăra şi combate întregul spectru de 
ameninţări cibernetice, inclusiv cele desfăşurate ca parte a unei campanii 
hibride”.154 

                                                                                                                                                           
in the meeting of the North Atlantic Council in Brussels 11-12 July 2018”, 14 iulie 2018, 
NATO.int [Online]. Disponibil la: https://www.nato.int/cps/en/natohq/official _texts_156624.htm 
#21 [Accesat la data de 04.04.2019]. 
154 Ibidem. 
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În plus, faţă de cooperarea NATO - UE, Comisia Europeană şi 
Serviciul European de Acţiune Externă au înfiinţat un grup inter-
servicii pentru combaterea ameninţărilor hibride, care se întâlneşte în 
mod regulat la diferite niveluri. Acest grup ar putea conduce în timp la o 
platformă mai solidă pentru pregătirea civilă şi economică, securitate 
cibernetică şi alte probleme multisectoriale inerente.155 

Cooperarea dintre NATO şi Uniunea Europeană ar trebui in-
tensificată, de exemplu, în domeniul exerciţiilor complexe multiple. 
Acestea ar permite ca cele două organizaţii să-şi exploreze punctele forte 
şi punctele slabe, şi să-şi descopere complementarităţile. În septembrie 
2018, o reuniune informală a Consiliului Nord-Atlantic (NAC) cu Comi-
tetul Politic şi de Securitate al UE (PSC) a inclus o discuţie bazată pe 
scenarii hibride, facilitată de Centrul European de Excelenţă pentru 
Combaterea Ameninţărilor Hibride. Această iniţiativă ar trebui să fie 
continuată în următoarele deliberări dintre cele două comitete. 
 

                                                             
155 Axel Hagelstam şi Kirsti Narinen, “Cooperating to counter hybrid threats”, 23 November 
2018, NATO Review Magazine, [Online]. Disponibil la: https://www.nato.int/docu/review/ 
2018/Also-in-2018/cooperating-to-counter-hybrid-threats/EN/index.htm [Accesat la data de 
02.04.2019]. 
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INTELLIGENCE ÎN CADRUL NATO:  
O ABORDARE COMPLEMENTARĂ 

Mihail PĂDURARU 

Aşa cum sistemul nervos central 
din corpul uman reuşeşte să gestioneze 
toate procesele biologice, sistemele 
sociale organizate sunt guvernate 
după aceleaşi principii. Funcţionalitatea 
unui sistem ia naştere atunci când 
între toate procesele care îl alcătuiesc 
există o sinergie organică. 

Astfel, informaţia este transmisă 
dintr-o structură în alta, de-a lungul 
unor circuite bine determinate, care se 
conectează în reţele şi formează acel 
sistem. Transferul informaţiei se face 

prin intermediul unor joncţiuni informaţionale specializate, conform 
unui ansamblu de reguli privind transmisiunea datelor şi coordonarea 
schimbului de informaţii. 

De asemenea, trebuie ţinut cont şi de mulţi alţi factori implicaţi în 
colectarea, controlul, verificarea, analiza şi coordonarea transmiterii in-
formaţiei. Într-un sistem bazat pe informaţii, toate aceste procese sunt 
denumite generic Intelligence. Pentru funcţionarea unui stat sau a unei 
organizaţii, activitatea de Intelligence îndeplineşte funcţia de sistem nervos 
central, motiv pentru care ne propunem să abordăm mecanismele care 
stau la baza activităţii de Intelligence din sistemul organizaţional 

OSINT 

Open Source Intelligence 
reprezintă o tipologie de sursă de 

informaţii (INT) şi se referă la 
culegerea de informaţii din surse 

deschise, publice, cu acces 
nereglementat, oficiale sau 

oficioase (mass media, instituţii 
guvernamentale, cărţi etc.). 
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NATO, precum şi a unor tehnici de modelare, cele mai utilizate la ora 
actuală - OSINT şi HUMINT. 

CONCEPTUL DE INTELLIGENCE 

Asistăm în ultimii ani la o atenţie tot mai sporită din partea 
comunităţii ştiinţifice acordată metodelor bine determinate de planificare, 
colectare, procesare, analiză şi diseminare a informaţiei care alcătuiesc 
ciclul de Intelligence. Cu toate acestea, experţii încă nu au căzut de acord 
asupra unei definiţii universale a conceptului de Intelligence, de aceea în 
momentul actual există mai multe enunţuri care se completează reciproc. 

Fostul Director Adjunct al Agenţiei Centrale de Informaţii (CIA), 
Vernon Walters, oferea următoarea definiţie: „Intelligence este informaţia 
care nu este disponibilă întotdeauna în domeniul public, relaţionată cu 
punctele forte, resursele, capabilităţile şi intenţiile unei ţări străine, care 
ne pot afecta vieţile şi siguranţa oamenilor noştri”, în timp ce The Joint 
Chiefs of Staff - Dictionary of Military and Associated Terms defineşte 
această activitate ca: 

1. Produsul rezultat din colectarea, procesarea, integrarea, analiza, 
evaluarea şi interpretarea informaţiei disponibile cu privire la ţările 
sau regiunile străine; 

2. Informaţii şi cunoaştere despre un adversar obţinute prin observare, 
investigare, analiză sau înţelegere. 

La rândul său, cunoscutul analist Sherman Kent a definit activitatea 
de Intelligence ca proces, produs şi organizaţie. 

JOINT INTELLIGENCE,  SURVEILLANCE  
AND RECONNAISSANCE (JISR) 

Ca în orice structură militară, activitatea de Intelligence din cadrul 
NATO a reuşit cu succes să întrunească în ansamblul ei, toate capabilităţile 
de planificare, colectare, procesare, analiză, producţie şi diseminare a 
informaţiilor. 

Site-ul NATO prezintă activitatea de Intelligence după cum urmează: 
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„Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (JISR) este o activitate 
vitală pentru orice tip de operaţie militară. Oferă factorilor de decizie şi 
factorilor de acţiune o mai bună conştientizare situaţională a ceea ce se 
întâmplă pe teren, în aer sau pe mare. Aceasta înseamnă că aliaţii lucrează 
împreună pentru a colecta, analiza şi partaja informaţii pentru a avea un 
efect maxim”.156  

JISR reprezintă un set de capabilităţi de informaţii şi operaţii 
care sincronizează şi integrează dimensiunea publică a sistemului de 
Intelligence NATO, planificarea şi operaţiile tuturor capabilităţilor de 
culegere cu procesarea, exploatarea şi diseminarea informaţiilor rezultate 
în sprijinul direct al planificării, pregătirii şi executării operaţiilor militare 
la nivel internaţional.157  

Din această perspectivă, JISR este o abordare multidisciplinară 
compusă din patru elemente distincte, definite astfel:  
 Joint (J) (descrie activităţile, operaţiile şi structurile în care participă 

forţe de la cel puţin două categorii de organizaţii publice); 
 Informaţii / Intelligence (I) (reprezintă atât disciplinele de culegere 

a informaţiilor, cât şi produsul pe care aceste discipline îl pot asigura 
decidentului); 

 Supravegherea / Surveillance (S) (reprezintă observarea siste-
matică a mediului în care se desfăşoară activităţile); 

 Reconnaissance (R) (reprezintă misiunea de culegere a informa-
ţiilor referitoare la activităţile şi resursele unui adversar / potenţial 
adversar, prin observare sau alte metode de detecţie, pentru sprijinul 
operaţiilor în curs de desfăşurare sau viitoare). 
Procesul JISR şi procesul de Intelligence produc rezultate 

diferite, astfel: 
 Procesul JISR cuprinde cinci etape: 1. Stabilirea sarcinilor; 2. 

                                                             
156 NATO, “Joint Intelligence, Surveillance and Reconnaissance”, 18 iunie 2018, NATO.int 
[Online]. Disponibil la: https://www.nato.int/cps/en/natohq/topics_111830.htm [Accesat 
la data de 10.01.2019]. 
157 Amza C.M. şi Mirţău, D., „Utilizarea conceptului JISR în operaţii”, 2015, INFOSFERA [Online]. 
Disponibil la: http://www.mapn.ro/publicatii/2015/infosfera/3.pdf [Accesat la data de 10.01.2019]. 
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Colectarea; 3. Procesarea; 4. Exploatarea; 5. Diseminarea şi furnizează 
date şi informaţii, rezultate din surse / discipline de culegere indi-
viduale, care au fost exploatate pentru a răspunde unei cerinţe de 
informaţii.  

 Procesul de Intelligence cuprinde şapte etape: 1. Planificare; 2. 
Colectare; 3. Procesare; 4. Analiză-sinteză, 5. Producţie, 6. Diseminare 
a informaţiilor; şi 7. Feedback, iar acesta generează produse de 
informaţii multi-sursă, care au fost fuzionate şi analizate cu informaţii 
din toate disciplinele de informaţii.  
Astfel, creşterea exponenţială a ofertei informaţionale (suprain-

formarea) a redirecţionat eforturile dinspre căutarea informaţiei către 
rafinarea instrumentarului de colectare şi interpretare a acesteia. 

Sursa foto: NATO.int 

În acelaşi timp, atenţia este distribuită către extinderea cooperării 
interagenţii în vederea îmbunătăţirii procesului de „Intelligence sharing” şi 
realizării de analize integrate. 

JISR asigură cunoaşterea situaţiei pe termen scurt şi este folosit 
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în special la nivel tactic şi operativ, în timp ce ciclul de Intelligence 
asigură o perspectivă pe termen scurt, mediu şi lung asupra mediului 
operaţional la toate nivelurile. 

OSINT ÎN CADRUL NATO 

În definiţia dată de către NATO OpenSource Intelligence Handbook, 
OSINT este „informaţia neclasificată, care a fost descoperită deliberat, 
selectată, filtrată şi diseminată pentru o audienţă specifică în 
vederea răspunderii la o anumită solicitare. [...] Aplicate într-un mod 
sistematic, produsele OSINT pot reduce cererile de colectare a informa-
ţiilor secrete, limitând aceste solicitări doar la acele subiecte la care nu 
se poate oferi un răspuns din surse deschise”. OSINT prezintă astfel „o 
bază foarte solidă pentru planificarea şi executarea operaţiunilor de coaliţie 
pe întreg spectrul, de la asistenţa umanitară la război total”, asigurând 
„cunoştinţe istorice şi culturale strategice; informaţii utile din punct de 
vedere operaţional despre infrastructură şi condiţii actuale, informaţii 
geospaţiale, comerciale, vitale din punct de vedere tactic, care nu pot fi 
obţinute prin alte mijloace”.158 

Conform principiului lui Pareto (cunoscut şi sub denumirea de 
Regula 80/20), în mai toate domeniile, 80% din efecte sunt provocate 
de 20% din cauze. În Intelligence, cu 20% din efort se obţin 80% din 
informaţii. Restul de 20% din informaţii se obţine cu 80% din 
efort. Ca un aspect al pregătirii informative, planificarea exploatării 
OSINT trebuie să înceapă înainte ca o entitate să primească o comandă 
sau o sarcină oficială, datorită procesului continuu la care se supune 
sistemul de Intelligence, după cum urmează: 

a) Definirea mediului operaţional - militar şi/sau civil; 
b) Descrierea efectelor mediului asupra operaţiunilor; 
c) Evaluarea ameninţărilor, vulnerabilităţilor şi a oportunităţilor; 

                                                             
158 OSS, “NATO Open Source Intelligence Handbook”, 2002, OSS.NET [Online]. Disponibil la: http:// 
www.oss.net/dynamaster/file_archive/030201/ca5fb66734f540fbb4f8f6ef759b258c/NATO
%20OSINT%20Handbook%20v1.2%20-%20Jan%202002.pdf [Accesat la data de 10.01.2019]. 
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d) Determinarea ameninţărilor în timpul acţiunilor militare şi/sau 
civile. 

Sursa foto: NATO.int 

NATO ȘI EXPLOATAREA HUMINT 

Funcţia de Human Intelligence este caracteristică domeniului 
militar, motiv pentru care activităţile de colectare de informaţii din 
surse umane sunt destul de specifice, iar scopul şi obiectivele sunt 
orientate către protejarea intereselor de securitate naţională ale statelor 
membre. Colectarea de informaţii din surse umane (HUMINT) - fie 
clandestin sau deschis, în serviciu public, 
la nivel naţional sau internaţional - poate 
oferi o perspectivă asupra planurilor 
şi intenţiilor unui adversar, indisponi-
bile prin alte mijloace. 

Valoarea acestor informaţii este 
evidentă: permite unui decident să 
planifice şi să desfăşoare operaţiuni în 
aşa fel încât să îşi atingă obiectivul dorit 
în timp util, cu pierderi şi costuri minime. Deşi Revoluţia Informaţiilor 

HUMINT 

Human Intelligence reprezintă o 
tipologie de surse de informaţii 
(INT) care se referă la utilizarea 

surselor umane secrete. 
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a furnizat prin sursele deschise (OSINT) mai multe informaţii 
decât putem folosi, vor continua să existe ţări, guverne şi grupuri de 
interese care îşi vor păstra secretul faţă de acţiunile şi planurile lor.  

Obţinerea de informaţii despre „lucruri sensibile” care nu sunt 
disponibile prin intermediul surselor deschise, convenţionale, reprezintă 
scopul şi funcţia de HUMINT. 

Astfel, produsul HUMINT oferă informaţii personale care pot 
evita conflictul, care ajută la atingerea obiectivelor economice şi 
militare, ajută la punerea în aplicare a acordurilor internaţionale, 
dirijează investiţiile în sensul corect, aduce cunoaştere faţă de 
cantităţile de echipament militar şi oferă protecţie asupra teri-
toriului naţional şi asupra operaţiilor internaţionale. 

Primele înscrisuri care fac referire la practica HUMINT le 
regăsim în Biblie. Relatarea istorică, menţionează faptul că Moise a trimis 
iscoade să culeagă informaţii din ţara Canaan sub instrucţiuni divine.159 
În funcţie de specificul misiunii lor, au raportat lui Moise observaţiile 
asupra terenului, a locuitorilor, cultura lor şi prospecţii pentru o cucerire 
de succes. 

De asemenea, importanţa HUMINT a fost ilustrată de unul dintre 
cei mai faimoşi şi influenţi strategi militari chinezi în lucrarea Arta 
Războiului. Cu trimitere la conceptul de HUMINT, Sun Tzu spune că 
succesul în război se bazează pe „cunoaşterea în avans”, care 
impune Intelligence foarte sofisticat, nu doar informaţii despre dispoziţia 
fizică şi capacitatea forţelor inamice, dar şi înţelegerea personalităţii, a 
motivaţiilor şi a psihologiei adversarului. Consilierii antici ai lui Sun Tzu 
au adăugat menţiunea că acesta trebuie să poată evalua caracterul şi 
personalitatea sursei, sinceritatea, veridicitatea şi inteligenţa, iar sursa 
generalului, la rândul ei, trebuie să fie capabilă să comunice rapoarte, să 
fie înţeleaptă, inteligentă, cu inimă rece, puternică, capabilă să îndure 
pericolul şi privaţiunile personale. De asemenea, el trebuie să poată avea 

                                                             
159 Resurse Creştine, „Cele douăsprezece iscoade trimise în Canaan”, Numeri, Capitolul 13 [On-
line]. Disponibil la: https://biblia.resursecrestine.ro/numeri/13 [Accesat la data de 12.01.2019]. 
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acces la aceia dintre adversari care sunt apropiaţi de conducere.160 
Chinezii au recunoscut această problemă şi au văzut cheia pentru succesul 
practicii HUMINT în abilitatea de a evalua credibilitatea oamenilor. 

Evaluarea credibilităţii oferă posibilitatea de a putea fi selectaţi 
acei oameni care sunt cel mai în măsură să efectueze misiuni 
HUMINT şi, la fel de importantă este considerată evaluarea veridicităţii 
atunci când se întorc să prezinte raportul. În acest sens, au fost depuse 
eforturi sistematice pentru studiul personalităţii umane şi al credibilităţii. 

Alţi scriitori chinezi au adus menţiuni despre tehnici de observare 
a expresiei, a limbajului corporal sau a comportamentului normal sau 
situaţional, iar alţii s-au concentrat pe analiza strânsă a rapoartelor pentru 
a descoperi contradicţii sau conformităţi cu alte informaţii.161 Relatările 
istorice aduc în lumină convingerea consistentă potrivit căreia colectorul 
ar trebui să fie inteligent şi înţelept, subtil, sofisticat, curajos şi să 
posede o integritate desăvârşită. 

Mai presus de toate înţelepţii antici au fost de acord cu faptul că 
oricine ar fi un colector HUMINT trebuie: 
o să judece /evalueze foarte bine caracterul sursei; 
o să posede capacitatea de a evalua motivaţia şi să abordeze o potenţială 

sursă pe baza acestor evaluări; 
o să evalueze sursa şi informaţiile furnizate în raport cu veridicitatea 

şi credibilitatea. 
Doctrina HUMINT trebuie să rămână flexibilă, să evolueze pentru 

a reflecta succesele şi eşecurile din trecut şi să nu fie aplicată doar pentru 
a-şi justifica propria existenţă. Teoria operaţiilor HUMINT îndeplineşte 
funcţia de concept îndrumător, iar Accesul Consistent, nu neapărat 
cuantificabil, este elementul de bază al operaţiilor HUMINT. Fără acces 
la sursele de informaţii, agentul HUMINT nu poate îndeplini misiunea. 
Astfel, teoria HUMINT trebuie sa conţină un set de principii şi reguli 

                                                             
160 Sun Tzu, “The Art of War”, trand. Samuel B. Griffith, Oxford University Press, New York, 
1979, p. 145. 
161 Ralph Sawyer, “The Tao of Spycraft”, Boulder, CO, Westview Press, 1998, XIII. 
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care, ar trebui să confirme faptul că, dacă nu sunt încălcate, conduc 
către o operaţie de succes. Respectarea principiilor, oferă un cadru de 
referinţă pentru planificarea şi evaluarea unei operaţiuni. 

Sursa foto: NATO.int 

Cele şapte principii162 care susţin Teoria Accesului Consistent 
sunt următoarele: 

1. Orice operaţie HUMINT răspunde la principiul scopului sau al 
obiectivului.  
Enunţul solicitării trebuie să fie clar exprimat în termeni simpli, 
care să asigure o înţelegere comprehensivă către toţi participanţii; 

2. Principiul securităţii - asigură protecţia operaţiei şi este indis-
pensabil pentru succes. Acest principiu este fundamental pentru 
toate operaţiile HUMINT; 

3. Comandanţii trebuie să se bazeze pe veridicitatea informaţiilor 
HUMINT. Veridicitatea solicită acurateţe, completitudine şi informaţie 

                                                             
162 MAJ Robert A. Sayre, Jr., “Some Principles of Human Intelligence and Their Application; 
A Monograph”, U.S. Army School of Advanced Military Studies, United States Army Command 
and General Staff College Fort Leavenworth, Kansas [Online]. Disponibil la: https://apps. 
dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a429361.pdf [Accesat la data de 12.01.2019]. 
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factuală (analiza de risc - precis-acurat) + (criterii de evaluare în 
analiză ); 

4. Simplitatea operaţională - sporeşte probabilitatea de succes prin 
reducerea complexităţii mişcării şi a interacţiunilor personale, care 
sunt legate de scopul operaţiunii; 

5. Controlul - este mult mai important în HUMINT decât în restul 
activităţilor militare. Controlul implică o unitate de efort între toate 
elementele unei Operaţiuni HUMINT. De asemenea, controlul se 
bazează pe profesionalismul şi încrederea tuturor celor implicaţi; 

6. Produsul fiecărei operaţii HUMINT este informaţia obţinută şi 
adăugată ulterior în raportul transmis către comandant. Raportarea 
este transmisiunea de informaţii, fie în persoană, fie prin comunicări 
link (în reţea). Operaţiile HUMINT reuşesc numai atunci când in-
formaţiile sunt furnizate destinatarului în timp util; 

7. Timpul este principiul cel mai preţios în operaţiunile HUMINT. 
Planificarea operaţiilor de Intelligence trebuie să includă 

pregătirea în avans pentru identificarea nevoilor. Planificarea, pregă-
tirea, execuţia şi recuperarea sunt toate sensibile la timp. Metodologia 
practicii HUMINT implică un ofiţer de informaţii (civil sau militar) 
cu pregătire specială care poate obţine informaţii valoroase, direct 
sau indirect de la alte persoane. HUMINT, poate funcţiona relativ liber 
într-un mediu non-combatant şi are capacitatea să furnizeze informaţii 
foarte detaliate despre intenţii sau tactici, situaţia socială din mediul 
operativ, situaţia economică sau politică reală, despre efectivele 
militare sau civile şi despre activităţi licite sau ilicite.  

Tratatul Nord-Atlantic (4 aprilie 1949)163 prevede 14 articole 
care reglementează şi consolidează relaţiile de parteneriat dintre statele 
membre. Aceste articole sunt aplicate cu recurenţă pe timp de pace şi 
vor continua să fie aplicate şi în eventualitatea unui război convenţional. 
Adaptarea proceselor NATO a continuat constant, iar la Summit-ul de 

                                                             
163 MAE, „Tratatul Nord-Atlantic”, MAE.ro [Online]. Disponibil la: http://www.mae.ro/sites/ 
default/files/file/pdf/TRATATUL%2520NORD-ATLANTIC.pdf [Accesat la data de 12.01.2019]. 
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la Varşovia din 2016 a fost aprobată consolidarea posturii de 
descurajare şi apărare colectivă, care va oferi o protecţie mai bună a 
cetăţenilor şi teritoriilor aliate. Astfel, evoluţia ameninţărilor şi trans-
formările apărute în noul mediu de securitate internaţional, au impus 
cu necesitate un nou model de abordare securitară. Aceasta s-a realizat 
în principal prin adoptarea de măsuri vizând în special întărirea flancului 
estic. 

Cu toate acestea, înlăturarea efectelor şi depistarea în timp util a 
cauzelor generatoare de insecuritate, sunt zădărnicite de caracterul asi-
metric şi difuz al ameninţărilor. Răspunsul aliat trebuie să fie prompt, 
eficient şi direct proporţional cu noul tip de ameninţări hibride, 
proliferate de Federaţia Rusă, grupările de crimă organizată transfron-
talieră şi alţi actori non-statali care acţionează în interiorul societăţilor. 

Complexitatea mediului de securitate impune creşterea nu-
mărului de activităţi informative pe problematici care aduc atingere 
securităţii statului şi a cetăţeanului (crizele economice, sociale, probleme 
legate de mediu, pandemii, etc.). Abordările trans-disciplinare, din per-
spective diferite, precum şi instituirea unor formate de cooperare ad-
hoc în cadrul unui sistem integrat de Intelligence organizaţional, între 
analiştii cu diferite specializări, atât din serviciile de informaţii, cât şi 
din mediul academic sau de cercetare specializată, vor facilita capacitatea 
Alianţei de a identifica riscuri militare şi socio-economice. Astfel, o 
strategie de Intelligence funcţională în cadrul NATO impune exter-
nalizarea ca sursă a cunoaşterii strategice şi ca formă de cooperare 
între serviciile de informaţii, societatea civilă, mediul de business şi 
mediul academic. De aceea funcţia de Intelligence din cadrul NATO 
trebuie să se adapteze constant la noile provocări de securitate din 
secolul prezent şi să ofere decidenţilor cunoaşterea necesară pentru a 
preveni riscurile de securitate la adresa tuturor membrilor aliaţi.  
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