
 

 

 

 

 

 

 

„The Security Challenges of the Black Sea region.  
Transatlantic Cooperation and NATO Solidarity.” 

 
 

Securitatea în regiunea Mării Negre s-a deteriorat considerabil din 2014, odată cu 
anexarea ilegală a Crimeii și declanșarea războiului din Ucraina. Militarizarea Mării Negre de 
către Federația Rusă a obligat NATO să adopte măsuri politico-militare ce demonstrează 
determinarea Alianței Nord-Atlantice de reafirmare a solidarității în raport cu statele 
membre din regiune.  

Anexarea ilegală a Crimeei reprezintă cea mai gravă criză de securitate de la căderea 
Cortinei de Fier. Mai mult, în zona Mării Negre seria lungă de conflicte înghețate pot fi 
oricând dezghețate, în Abhazia și Osetia de Sud în Georgia, în Transnistria în Republica 
Moldova sau în Donbas în Ucraina. Importanța regiunii Mării Neagră a crescut și mai mult 
după intervenția militară rusă în Siria, flota rusă de la Sevastopol asigurând suportul logistic 
pentru corpul expediționar. Acesta este unul dintre motivele pentru care Marea Neagră și 
partea estică a Mării Mediterane au devenit un spațiu comun de securitate. 

Există voința politică a statelor membre NATO de a menține coeziunea la nivelul Alianței 
atunci când vine vorba de spiritul și garanțiile de securitate ale articolului 5 al Tratatului 
Nord-Atlantic. În același timp, solidaritatea transatlantică trebuie să se manifeste și în ceea 
ce privește investițiile în apărare, acest fapt fiind  solicitat ferm de SUA după instalarea noii 
administrații Trump. Creșterea alocărilor bugetare pentru sectorul militar vor îmbunătăți 
capabilitățle NATO și capacitatea sa de reacție la noile provocări de securitate.  

România a alocat 2% pentru apărare în 2017, rămânând însă de văzut cât va reuși să 
cheltuie în achiziția de tehnică de luptă până la sfârșitul acestui an. Consecințele unei 
rectificări negative a bugetului alocat Ministerului Apărării va determina nu doar întârzieri în 
programele de înzestrare cu tehnică de luptă modernă, ci și o diminuare a credibilității 
României la nivelul NATO și în plan bilateral cu SUA. Este nevoie ca actualul Guvern să 
înțeleagă efectele negative ale unor asemenea eventuale măsuri și să-și asume o politică 
predictibilă de finanțare multi-anuală a apărării.  

Contribuția României la sistemul NATO de apărare anti-rachetă, prin baza de la 
Deveselu, investițiile făcute pentru structura de tip NATO Forces Integration Unit – NFIU, 
dar și pentru Divizia Multinațională Sud-Est, implicarea și profesionalismul militarilor 
români  dovedite în multiplele exerciții ale NATO arată determinarea România de a fi un 
membru credibil al Alianței și un furnizor de securitate în această regiune greu încercată în 
ultimii ani. La acestea se adaugă și participarea României la misiunile NATO, în primul rând 
în Afganistan, dovedind astfel că înțelegem nevoia solidarității la nivel aliat. 

New Strategy Center organizează în 14 iulie o dezbatere privind provocările de securitate 
în regiunea Mării Negre și cooperarea la nivelul NATO  pentru asigurarea securității și 
stabilității în regiune, având doi invitați speaciali: Generalul Petr Pavel, șeful Comitetului 
Militar al NATO, și Generalul Nicolae Ciucă, șeful Statului Major General.  
 

 


