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Astăzi, societatea umană se confruntă cu o paletă largă de pericole, riscuri şi 
ameninŃări de securitate ce provin atât din spaŃiul real, fizic, cât şi din spaŃiul virtual. 
Pentru a răspunde adecvat acestor provocări de securitate statele lumii îşi unesc şi 
concertează eforturile în cadrul a diferite organizaŃii politico-militare (NATO) sau de altă 
natură ((Uniunea Europeană). Acestea din urmă îşi concep, organizează şi desfăşoară 
activităŃile de protecŃie a Ńărilor membre şi a cetăŃenilor lor împotriva riscurilor şi 
ameninŃărilor de securitate, prin adoptarea unor documente programatice, cum ar fi, de 
exemplu, „Noul concept strategic NATO” şi Tratatul de la Lisabona.  
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Nowadays, human society is confronting with a wide range of security dangers, risks 

and threats emerging both from the real, physical space and from the virtual one. In order 
to adequately respond to these security challenges, world’s states unify and concert their 
efforts within different political-military organizations (NATO) or within organizations of 
another nature (the European Union). The latter conceive, organize and develop their 
activities of protecting their member states and citizens against security risks and threats 
by enacting programmatic documents such as “NATO’s New Strategic Concept” and the 
Treaty of Lisbon. 

 
Key words: strategic concept; NATO; EU; security risks and threats; continuity; 

recent knowledge. 

                                                 
* General-locotenent profesor universitar dr. Teodor FRUNZETI, (tfrunzeti@unap.ro) este rectorul 
(comandantul) UniversităŃii NaŃionale de Apărare „Carol I”. Cu doctorate în ştiinŃe militare şi ştiinŃe 
politice, remarcabil om de ştiinŃă, este autor şi coautor a mai multor cărŃi cu tematică militară, de 
securitate şi apărare, a peste 100 de articole de specialitate şi comunicări ştiinŃifice. 


