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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. 
 

Cuvinte cheie: apărare; securitate; Concept Strategic; parteneri; valori 
împărtăşite. 
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The Heads of State and Government of the NATO nations decided to fulfil the 
Alliance’s mission in ensuring their „common defence and security”. When NATO will put 
into practice this Strategic Concept, the Alliance will be more „effective in a changing 
world, against new threats, with new capabilities and new partners”. This Concept 
reconfirms the bond between NATO nations to defend one another against attack, and 
against new threats and „to keep the door to NATO open” to all European states „that 
meet the standards of membership”, because enlargement contributes to Alliance’s „goal 
of a United Europe, free and at peace”. 

The Concept „commits the Alliance to prevent crises, manage conflicts and 
stabilize post-conflict situations”, (including by working more closely with the United 
Nations the European Union and the other NATO partners) and „to continuous reform 
towards a more effective, efficient and flexible Alliance”, so that NATO citizens get the best 
security as well „to the goal of creating the conditions for a world without nuclear 
weapons” (as long as there are nuclear weapons in the world, NATO will remain a nuclear 
Alliance). 

The Alliance offers their partners „more political engagement with the Alliance, 
and a substantial role in shaping the NATO-led operations”. NATO’s essential mission is 
always the same: to ensure that the Alliance remains an unique Organization of freedom, 
peace, security and shared values. 
 

Key words: defence; security; Strategic Concept; partners; shared values. 

 
ummit-ul NATO de la Lisabona, desfăşurat în perioada 19-20 
noiembrie 2010, este, evident, un eveniment istoric deoarece a 
adoptat şi lansat noul Concept Strategic al AlianŃei Nord-Atlantice 

pentru ca AlianŃa să devină mai eficientă, mai mult angajată în relaŃiile cu 
organizaŃiile internaŃionale şi cu statele partenere, mai capabilă să îndeplinească nu 
numai misiunea sa clasică de apărare colectivă, ci şi aceea de a face faŃă cu succes 
la noile ameninŃări şi provocări de securitate ale acestui secol. Noul Concept 
Strategic s-a adoptat întrucât precedentul, cel din anul 1999, nu mai corespundea pe 
deplin noilor ameninŃări, precum cele reprezentate de gruparea teroristă al-Qaeda, 
de atacurile cibernetice sau pirateria. 

Printre obiectivele acestui Concept se remarcă, prin importanŃă, 
dezvoltarea unei capacităŃi de apărare antirachetă eficace şi eficientă. Noul 
document al AlianŃei stipulează angajamentul acesteia de a dezvolta noi 
capabilităŃi, noi parteneriate şi de a moderniza capacitatea în ceea ce priveşte 
realizarea misiunilor externe de apărare colectivă. Unul dintre parteneriatele 
principale, poate cel mai important parteneriat dezvoltat de NATO este cel                     
cu Rusia. 

AlianŃa Nord-Atlantică s-a angajat, la Lisabona, să lase uşa deschisă în 
scopul aderării unor state democratice europene şi să se reformeze, dar şi să 
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gestioneze mai raŃional resursele sale financiare. Atât şefii de state cât şi cei de 
guverne ai celor 28 de state membre au fost de acord cu reducerea anumitor 
structuri ale AlianŃei şi în primul rând unele centre de comandă, dar şi cu adaptarea 
NATO la provocările din mediul de securitate, deosebit de fluid, al secolului XXI. 
Reducerea, în ansamblu, a cheltuielilor militare în Europa va fi cu 10-15% în 
deceniul al doilea al secolului nostru; anual se cheltuiesc 210 miliarde euro în acest 
domeniu, iar aproximativ un sfert din această sumă se va aloca investiŃiilor, ceea ce 
înseamnă că, în conformitate cu noul Concept Strategic, NATO va face „mai 
multe, cu bani mai puŃini”. 

Preşedintele Barack Obama afirma, la 19 noiembrie 2010, la Lisabona, că 
relaŃia cu aliaŃii şi partenerii europeni ai Statelor Unite ale Americii reprezintă „un 
element de bază al politicii externe americane“ şi chiar "piatra de temelie a 
angajamentului nostru mondial şi un catalizator pentru cooperarea globală"1. 
Astfel, preşedintele SUA dorea să evidenŃieze că Statele Unite nu mai au o 
asemenea aliniere a valorilor, intereselor, capacităŃilor şi obiectivelor cu nici o altă 
regiune. De asemenea, Obama mai sublinia faptul că, „pe baza celei mai mari 
relaŃii economice din lume, comerŃul transatlantic susŃine milioane de locuri de 
muncă“ nu numai în SUA, ci şi în Europa, ceea ce formează o bază pentru 
eforturile comune de relansare economică globală. Totodată, înaltul oficial 
american a afirmat că AlianŃa se va transforma prin noul „Concept strategic, ce 
recunoaşte capacităŃile şi partenerii de care avem nevoie pentru a răspunde noilor 
ameninŃări ale secolului XXI“2. El a mai declarat că va fi angajat în continuare în 
lupta pentru eliminarea armelor nucleare, însă a mai adăugat că atât timp cât va 
exista acest tip de arme, AlianŃa Nord-Atlantică trebuie să rămână o organizaŃie 
nucleară. 

Preşedintele Statelor Unite are argumente temeinice în acest sens, deoarece 
Coreea de Nord şi-a dezvoltat un arsenal nuclear care provoacă îngrijorare nu 
numai Coreei de Sud, ci chiar şi Japoniei, Ńară ce s-a simŃit ameninŃată de 
experienŃele pe care armata coreeană le-a desfăşurat în anul 1998, inclusiv prin 
testarea unor rachete cu rază medie de acŃiune, deşi programul nuclear nord-
coreean a fost îngheŃat în anul 1994, pe baza unui acord încheiat cu administraŃia 
americană. Coreea de Nord are două tipuri de rachete: No Dong, cu bătaie de      
1.000 km, şi Taepo Dong, cu bătaie de aproximativ 2.000 km. 

Adrian Novac îl citează pe Bruce Bennett, Rand Corporation: „SUA n-ar 
ataca Coreea de Nord decât în cazul în care conflictul se înteŃeşte” şi apoi face 
                                                 
1 Marilena Georgescu, Un summit istoric, Observatorul militar, anul XX, nr. 47 (1080) din 24-30 
noiembrie 2010, p. 2. 
2 Ibidem. 
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următoarele afirmaŃii: „Nu pot să prevăd ce vor face Statele Unite, dar mă îndoiesc 
că vor lua, chiar şi numai în considerare, la modul serios, un atac militar împotriva 
Coreei de Nord, cu excepŃia cazului în care situaŃia se agravează“. Aceste afirmaŃii 
ale reporterului Bruce Bennett, de la Rand Corporation, specialist în probleme 
coreene, nu sunt întâmplătoare, deoarece expertul pe probleme de apărare, este de 
părere că „regimul de la Phenian ar putea să folosească arma nucleară împotriva 
Sudului, lucru care ar provoca sute de mii de morŃi şi distrugeri considerabile               
în Seul.”3 

Coreea de Nord nu vrea să renunŃe la programul nuclear în schimbul unui 
ajutor economic promis recent de Statele Unite ale Americii, ceea ce ridică 
obstacole serioase în angajamentul unor state de a începe procedurile pentru 
eliminarea armelor nucleare.  

SUA, Rusia, China, Japonia şi Coreea de Sud au dus tratative cu 
Phenianul, în anul 2009, dar acestea nu au mai continuat, nu numai din cauza 
testelor efectuate cu rachetele nord-coreene, ci şi a continuării programului de 
îmbogăŃire a uraniului folosit pentru focoasele nucleare. AdministraŃia comunistă a 
Coreei de Nord a trecut recent la ameninŃarea şi înarmarea nucleară în scopul 
menŃinerii puterii cu orice preŃ4. În consecinŃă, Barack Obama, a declarat că Statele 
Unite vor apăra Coreea de Sud împotriva oricărei agresiuni a Coreei de Nord, chiar 
şi împotriva unei agresiuni neconvenŃionale. 

Cancelarul german, Angela Merkel, a declarat că Summit-ul de la Lisabona 
ar putea, într-o viziune optimistă, să constituie „un pas hotărâtor“ în relaŃia AlianŃei 
cu Rusia şi „ar putea deschide un nou capitol în relaŃiile dintre foştii inamici în 
timpul Războiului Rece“. Totodată, cancelarul Germaniei a declarat că susŃine 
propunerea preşedintelui rus „pentru amplasarea, de către Moscova, a unui scut 
antirachetă în Europa“, pentru contracararea unor eventuale atacuri sau ameninŃări 
cu atacuri din partea unor state „considerate, în special de Statele Unite, ca 
susŃinătoare ale terorismului, cum este Iranul“5. 

Aşadar, Angela Merkel şi-a exprimat acordul pentru acest proiect şi pentru 
ca Rusia să fie inclusă în discuŃiile Summit-ului. Preşedintele rus, Dmitri 
Medvedev, a propus, deci, un proiect comun Rusia – NATO de apărare antirachetă 
(un scut antirachetă comun Rusia – NATO) încă de la sfârşitul lunii octombrie 
2010, susŃinând oferta făcută de NATO Rusiei. Astfel, Moscova promovează o 

                                                 
3 Interviu HotNews.ro 
4 Marilena Georgescu, Conflict în Marea Galbenă, Observatorul Militar nr. 48 (1081), din 1-7 
decembrie 2010, p.14. 
5 Ibidem. 
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politică de desfiinŃare a liniilor de divizare dintre Rusia şi NATO şi de dezvoltare 
împreună a unui spaŃiu de securitate comun bazat pe încredere reciprocă. 

În consecinŃă, la Summit-ul de la Lisabona, preşedintele Medvedev a 
acceptat participarea Rusiei la un sistem antirachetă al NATO, care va costa cca 
280 milioane USD şi va apăra aliaŃii NATO şi statele din estul Europei de o 
ameninŃare precum cea a rachetelor cu rază lungă de acŃiune Shahab 3 şi Qiam 1, 
produse de Iran. 

Unele state membre NATO dispun de sisteme radar şi interceptori cu 
ajutorul cărora pot să doboare rachete cu rază scurtă şi medie de acŃiune. Acum 
NATO lucrează la un program informatic prin care să se interconecteze toate 
sistemele statelor aliate care să permită unui comandant NATO să doboare orice 
rachetă deasupra oricărei porŃiuni a spaŃiului NATO, prin utilizarea sistemelor 
naŃionale.  

Oficiali ai SUA au elaborat şi dezvăluit unele planuri de mutare a unor 
elemente din sistemul american cu rază lungă de acŃiune pe teritoriul UE, pe nave 
din Marea Mediterană şi apoi pe teritoriul României, în 2015, şi Poloniei, în 2018. 
În Polonia şi România vor fi instalate, în curând, sisteme terestre de rachete, iar 
apoi vor fi aduse drone. Într-un viitor mai îndepărtat se vor instala în Europa 
sisteme cu rază lungă de acŃiune, pentru contracararea posibilelor rachete 
intercontinentale, care vor fi susŃinute de radare puternice. 

În Afganistan, NATO duce o politică de tranziŃie către o preluare a puterii 
politico-militare de către afgani, ceea ce va permite, în viitor, retragerea treptată a 
trupelor CoaliŃiei de sub comanda NATO din această Ńară. La CoaliŃie participă un 
număr de 48 de naŃiuni, dintre care 28 sunt naŃiunile NATO, precum şi 40.000 de 
militari din Ńări aliate şi partenere. Preşedintele american dădea o înaltă apreciere 
serviciilor şi sacrificiilor militarilor CoaliŃiei şi partenerilor şi afirma că efortul 
comun al aliaŃilor este necesar şi esenŃial în lupta pentru eliminarea şi anihilarea 
grupărilor insurgente (teroriste) şi în eforturile depuse pentru ridicarea standardului 
de viaŃă a cetăŃenilor afgani. În încheierea discursului său, de la Lisabona, Obama 
conchidea: „Acum există, în sfârşit, strategia şi resursele necesare pentru a 
întrerupe inerŃia talibanilor, a priva insurgenŃii de fortificaŃii, pentru a antrena mai 
multe forŃe de securitate afgane şi pentru a sprijini poporul afgan“6. 

Scopul fundamental şi peren al AlianŃei Atlanticului de Nord este apărarea 
libertăŃii şi securităŃii tuturor statelor membre atât prin mijloace politice, cât şi 
militare. AlianŃa rămâne, în continuare, o sursă principală şi chiar esenŃială de 
stabilitate şi securitate, într-un mediu internaŃional instabil şi imprevizibil. 

                                                 
6 Mariana Georgescu, op.cit., p. 2. 
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Statele membre NATO reprezintă împreună o comunitate unică de valori 
fundamentale, care respectă şi apără principiile libertăŃii individuale, drepturilor 
omului, democraŃiei şi statului de drept şi este ataşată ferm eforturilor comune de 
înfăptuire a obiectivelor şi principiilor Cartei ONU şi Tratatului de la Washington, 
care prevede primatul deciziilor Consiliului de Securitate în acŃiunile AlianŃei de 
menŃinere a păcii şi securităŃii internaŃionale. 

Legăturile politice şi militare dintre state europene şi cele ale Americii de 
Nord au fost consolidate în interiorul OrganizaŃiei Tratatului Atlanticului de Nord, 
imediat după înfiinŃarea NATO, în 1949. Şefii de state şi de guverne ale naŃiunilor 
NATO au declarat, de asemenea, că legătura transatlantică va continua să fie la fel 
de puternică şi importantă, ca întotdeauna, în salvgardarea păcii şi securităŃii 
euroatlantice şi că „vom continua să ne apărăm împreună pe baza solidarităŃii, 
scopului împărtăşit şi a repartiŃiei echitabile a sarcinilor“. Evenimentele politico-
militare petrecute după terminarea celui de al Doilea Război Mondial au 
demonstrat cu suficiente argumente că securitatea Ńărilor NATO de pe ambele 
maluri ale Atlanticului este într-adevăr, indivizibilă. 

Adoptarea Conceptului Strategic al NATO reprezintă un eveniment 
strategic de mare actualitate politico-militară. Pentru elaborarea documentului s-au 
mobilizat importante resurse umane şi intelectuale ale statelor membre NATO. 
Forma finală a conŃinutului conceptului are o notă de generalitate ce corespunde 
principiului consensului şi caracterului neclasificat al documentului dat publicităŃii 
şi presupune analize ample pentru stabilirea soluŃiilor de implementare a 
prevederilor sale. În demersul nostru vom face o încercare de prezentare a 
determinărilor ce vor sta la baza studiilor instituŃiilor AlianŃei, dar şi al statelor 
membre şi al partenerilor NATO. 

Noul Concept Strategic va determina cu siguranŃă transformări notabile în 
abordarea securităŃii şi apărării AlianŃei, de o manieră independentă sau pe teatre 
de operaŃii, dar şi reconsiderări importante din partea tuturor statelor din afara 
AlianŃei, indiferent de puterea acestora sau de dispunere geografică. Totodată, 
conceptul va influenŃa şi organismele internaŃionale de securitate, globale sau 
regionale precum ONU, UE sau OSCE. 

Necesitatea stringentă a unui nou concept strategic, în opinia secretarului 
general al NATO, Anders Fogh Rasmunssen a plecat de la vechimea documentului 
precedent (din 1999), apărut înainte de 11 septembrie 2001, de conflictul din 
Afganistan, de atacurile cibernetice şi de actele de piraterie. Atunci NATO avea 
doar 16 membri, iar acum are 28 şi în plus lumea s-a schimbat de atunci, 
ameninŃările s-au schimbat, la fel şi AlianŃa Nord-Atlantică. De aceea secretarul 
general al AlianŃei declara „avem nevoie şi vom avea un concept strategic ce ia în 
considerare realităŃile de azi, ca şi provocările de mâine”. 



 
 

 
11 

În vederea elaborării noului Concept s-a ales un grup de 12 experŃi din 
interiorul AlianŃei, condus de fostul secretar de stat american Madeleine Albright. 
Grupul a lucrat transparent şi a fost sprijinit de opinia publică din statele membre 
NATO. Au existat consultări numeroase asupra „subiectului” între reprezentanŃii 
statelor membre NATO. Grupul de experŃi a prezentat un raport intitulat „NATO 
2020: securitate asigurată, angajament dinamic”, în care se evidenŃia faptul că Noul 
Concept Strategic viza o perioadă de aplicabilitate de minimum 10 ani şi o 
transformare a NATO, în baza lecŃiilor învăŃate în Afganistan, într-o OrganizaŃie cu 
puteri mai mari şi cu parteneri mai mulŃi. 

În scopul adoptării acestui Concept Strategic au avut loc numeroase 
dezbateri, la diverse niveluri, atât în cadrul grupurilor de experŃi, cât şi la nivelul 
factorilor de decizie politico-militară, impuse atât de importanŃa şi complexitatea 
documentului, cât şi de procedura de adoptare a sa pe baza principiului 
consensului.  

Factorii de decizie din România au organizat câteva sesiuni de lucru în 
scopul abordării unui punct de vedere ştiinŃific şi politico-militar cu privire la acest 
Concept Strategic. Locurile în care şi-au desfăşurat activitatea experŃii au fost la 
Colegiul NaŃional de Apărare (8 octombrie 2009), la sediile Ministerului Apărării 
NaŃionale şi al Ministerului Afacerilor Externe (în octombrie 2009), precum şi la 
Palatul Parlamentului pe data de 23 octombrie 2009. 

Având la bază documentul elaborat de colectivul condus de Madeleine 
Albright, secretarul general NATO a redactat forma finală a proiectului Noului 
Concept Strategic NATO şi l-a înaintat pentru analiză şi dezbatere ambasadorilor 
celor 28 de state membre ale NATO astfel încât pe 14 octombrie 2010, a putut să 
fie analizat de toŃi cei 56 miniştri de Externe şi ai Apărării, în cursul Reuniunii de 
la Bruxelles. Varianta finală a fost prezentată şefilor de stat şi de guvern în cadrul 
Summitului NATO de la Lisabona, din 19-20 noiembrie 2010. 

În luna mai 20107, secretarul general NATO spunea, la Bucureşti, că 
„ambiŃia mea este să reformez AlianŃa”, ambiŃie care s-a transmis tuturor celor 
implicaŃi în demersul elaborării şi adoptării Conceptului Strategic, inclusiv statelor 
membre NATO. ToŃi au acŃionat pentru a aduce concepte şi idei originale, utile şi 
viabile care să suscite interesul tuturor membrilor şi să pună baza elementelor 
necesare realizării compromisurilor pentru realizarea consensului asupra variantei 
finale. Considerăm că dorinŃa, aşa cum am menŃionat deja în rândurile precedente, 
de a se adopta noul concept şi aplicarea principiului consensului, au condus la 
formulări generale care, apoi au permis găsirea şi aplicarea unor soluŃii pentru 

                                                 
7 http://www.adevarul.ro/interviurile_2_plus_1_Anders_Fogh_Rasmussen-"Invit_Rusia_sa_intre_in_ 
lumea_reala-0_256774807.html 
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situaŃii speciale deosebite. Valoarea Noului Concept Strategic este evidentă atât ca 
document programatic, în care sunt sintetizate obiectivele şi poziŃiile susŃinute de 
statele membre, cât şi prin claritatea mesajului politic al AliaŃilor de pe cele două 
Ńărmuri ale Atlanticului referitoare la întărirea solidarităŃii şi a acŃiunii comune. 
Conceptul Strategic adoptat în anul 1999, oferea instrucŃiuni generale pentru 
aplicarea şi dezvoltarea unor politici şi planuri militare detaliate pentru misiunile 
forŃelor militare Aliate şi pentru poziŃia de forŃă a AlianŃei, precum şi caracteristici 
ale forŃelor convenŃionale şi nucleare8. 

În schimb, Conceptul din 2010 imprimă o politică mult mai accentuată 
AlianŃei care va continua să-şi joace rolul ei „unic şi esenŃial” prin „mijloace 
politice şi militare”, în primul rând prin acŃiuni non-violente. Şefii de stat şi de 
guvern ai naŃiunilor NATO îşi exprimau, la Lisabona, dorinŃa ca NATO să rămână 
„sursa esenŃială de stabilitate”, aceeaşi „comunitate fără precedent pentru 
asigurarea libertăŃii, păcii, securităŃii şi a valorilor împărtăşite”. De asemenea, 
NATO va rămâne OrganizaŃia transatlantică unică pentru consultări pe toate 
problemele care afectează integritatea teritorială, independenŃa politică şi 
securitatea membrilor acesteia, aşa cum s-a stabilit prin articolul 4 al Tratatului de 
la Washington, din 1949. 

Dar în cuprinsul Conceptului Strategic NATO – 2010 sunt şi elemente de 
continuitate din varianta 1999, ceea ce este o bază de plecare, iar acolo unde a fost 
nevoie, s-au făcut nuanŃările şi precizările de rigoare.  

În vederea garantării securităŃii statelor membre, a populaŃiei şi teritoriului 
acestora, NATO este datoare să îndeplinească permanent, cu eficacitate şi cu 
respectarea dreptului internaŃional, următoarele sarcini centrale esenŃiale: 1) 
apărarea colectivă; 2) managementul crizelor; 3) securitatea prin cooperare9. 

În opinia noastră, sarcina întâia depăşeşte prevederile articolului nr. 5 al 
Tratatului de la Washington referitor la apărarea colectivă împotriva oricărui atac 
şi ar trebui denumită „apărarea şi securitatea colectivă“ pentru că AlianŃa s-a 
angajat la Lisabona, să ia măsuri ferme „de descurajare şi de apărare împotriva 
oricărei ameninŃări cu agresiunea şi împotriva oricăror provocări de securitate 
emergente care compromit securitatea fundamentală a unuia sau a mai multora 
dintre aliaŃi ori a AlianŃei ca întreg“10. În plus, art.4 al aceluiaşi Tratat stipulează că 
AlianŃa Atlanticului de Nord este forumul de consultare transatlantică pentru toate 
problemele ce aduc atingere integrităŃii teritoriale, independenŃei politice şi 

                                                 
8 Manualul NATO, Office of Information and Press NATO, 1110 Brussels, Belgium, 2001, p.43. 
9 Mirela Atanasiu, Conceptul Strategic pentru apărare şi securitate al statelor membre ale 
OrganizaŃiei Tratatului Nord-Atlantic, adoptat de şefii de stat şi guverne, la Lisabona, traducere şi 
adaptare, Impact Strategic Nr. 4/2010. 
10 Ibidem. 
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securităŃii statelor membre; oricare stat aliat poate pune în discuŃie, în cadrul 
AlianŃei, orice problemă de securitate care-l interesează, orice informaŃii şi poate 
schimba puncte de vedere în scopul construirii unei abordări comune.  

În acest context, fiecare stat aliat trebuie să elaboreze, în lumina noului 
Concept Strategic al NATO, propriile documente oficiale cu privire la securitatea şi 
apărarea naŃională şi, în primul rând, noul lor concept strategic naŃional de apărare 
şi securitate. În consecinŃă, se impune cu stringenŃă şi pentru România să elimine 
confuzia conceptuală din proiectul Strategiei NaŃionale de Apărare şi din Legea 
planificării apărării şi să adopte de urgenŃă un Concept Strategic NaŃional de 
Securitate şi Apărare. Totodată, considerăm că, din aceleaşi motive, denumirea 
UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I“ ar trebui schimbată în «Universitatea 
NaŃională de Apărare şi Securitate „Carol I“». 

Cu privire la managementul crizelor, subliniem faptul că AlianŃa posedă un 
ansamblu unic şi puternic de capabilităŃi, atât politice, cât şi militare, necesare şi 
suficiente în acŃiunile specifice oricăror crize (pre-conflict, pe timpul conflictului şi 
post-conflict). În acest sens, NATO contribuie la gestionarea crizelor ce ar putea 
aduce atingere securităŃii sale, prin angajarea activă a unui set adecvat de 
instrumente politice şi militare, înainte ca acele crize să degenereze în conflicte, 
astfel încât să le stopeze oportun pentru a nu compromite securitatea NATO şi 
pentru consolidarea stabilităŃii în situaŃiile post-conflict. Dar această sarcină 
deosebit de complexă şi, mai ales, dificilă din punct de vedere al realizării 
consensului necesită multă iniŃiativă din partea membrilor şi multă hotărâre pentru 
stabilirea capabilităŃilor într-o manieră oportună şi optimă pentru fiecare situaŃie 
concretă în parte, astfel încât să nu se mai repete erorile din Irak. Este şi motivul 
pentru care considerăm că, în managementul crizelor din Tunisia, Egipt, Yemen, 
Bahrein, Irak şi Libia, AlianŃa nu s-a mobilizat oportun şi, de aceea, criza poate 
oricând să destabilizeze întreg Orientul Mijlociu. Ba, mai mult, valul de revoluŃii şi 
revolte, care s-a declanşat din diferite cauze, printre care dictatura, corupŃia şi 
sărăcia – cel puŃin, aşa se spune –, a traversat Mediterana şi a ajuns în Albania şi nu 
se ştie cu certitudine evoluŃia viitoare şi modul cum se vor termina aceste crize. 
Ceea ce ştim sigur este faptul că ele au unele trăsături comune, dar şi caracteristici 
specifice, proprii fiecărei Ńări în parte, în funcŃie de modul de acŃiune al maselor 
revoltate şi maniera de reacŃiune a guvernanŃilor.  

Cea de-a treia sarcină centrală şi esenŃială, securitatea prin cooperare, nu 
este nouă, dar este accentuată de evoluŃiile politico-militare şi de securitate ce au 
loc în afara teritoriului AlianŃei. De aceea, NATO va întreprinde acŃiuni active 
pentru consolidarea securităŃii internaŃionale în cadrul unui parteneriat cu state şi 
organizaŃii internaŃionale partenere pentru controlul, neproliferarea armelor şi 
dezarmarea, dar şi prin continuarea „politicii uşilor deschise“ pentru toate 
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democraŃiile europene care îşi exprimă dorinŃa de a deveni membre ale 
OrganizaŃiei Tratatului Atlanticului de Nord şi întrunesc normele AlianŃei. 

În scopul îndeplinirii tuturor misiunilor într-o manieră cât mai eficace şi 
eficientă, membrii NATO s-au angajat, la Lisabona, într-un proces continuu de 
reformare, modernizare şi transformare a AlianŃei cu mult înaintea Summit-ului din 
noiembrie, 2010. 

Dacă la sfârşitul anului 2010, ameninŃarea unui atac convenŃional 
împotriva teritoriului NATO era scăzută, astăzi, după crizele din Tunis şi Egipt, 
situaŃia s-a schimbat şi, în viitor, e necesară o nouă evaluare a mediului de 
securitate. Apreciem că, în anul 2011, ameninŃarea convenŃională în vecinătatea 
teritoriului NATO, în special în sud, poate avea consecinŃe greu de prevăzut pentru 
securitatea euroatlantică. 
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