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Şefii de state şi de guverne ale naŃiunilor NATO au decis ca AlianŃa Nord-
Atlantică să-şi îndeplinească misiunea de a asigura apărarea şi securitatea lor comună. 
Când NATO va aplica noul Concept Strategic, adoptat la Lisabona, AlianŃa va fi mai 
eficace în lupta împotriva noilor ameninŃări folosind noile capabilităŃi şi noii parteneri. 
Acest Concept reconfirmă angajamentul dintre naŃiunile NATO de a se apăra reciproc 
împotriva oricărui atac, şi împotriva noilor ameninŃări şi reafirmă angajamentul de a duce 
în continuare o „politică a uşilor deschise” faŃă de toate democraŃiile europene care 
întrunesc standardele de a deveni membre deoarece extinderea contribuie la obiectivul 
AlianŃei de realizare a unei Europe unite, libere şi în pace. 

Conceptul angajează AlianŃa în prevenirea crizelor, gestionarea conflictelor şi 
stabilizarea situaŃiilor post-conflict (inclusiv printr-o conlucrare mai strânsă cu ONU, cu 
Uniunea Europeană şi cu alŃi parteneri), reconfirmă faptul că, atât timp cât există arme 
nucleare în lume, NATO va rămâne o alianŃă nucleară, precum şi că reforma continuă, 
pentru ca AlianŃa să devină mai eficace, eficientă şi mai suplă astfel încât cetăŃenii AlianŃei 
să obŃină un maximum de securitate posibilă. 

OrganizaŃia Tratatului Atlanticului de Nord oferă partenerilor un angajament 
politic sporit cu AlianŃa şi un rol substanŃial în conturarea operaŃiilor conduse de NATO. 
Misiunea esenŃială a NATO este aceeaşi: de a veghea ca AlianŃa să rămână o organizaŃie 
unică în sensul asigurării libertăŃii, păcii, securităŃii şi a valorilor împărtăşite. 
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