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Aspectele conflictelor sunt de multe ori trecute cu vederea: cât de mult costă şi care sunt 

efectele lor asupra societăŃii civile? Provocările sunt pe frontul economic şi pe cel al securităŃii. 
ApariŃia acestor tipuri de conflicte în diferite zone strategice, în special în zone precum Asia Centrală 
au tendinŃa să se metamorfozeze de la conflicte îngheŃate la prelungite şi să devină o ameninŃare la 
adresa securităŃii regionale, populaŃiei, a teritoriilor precum şi a securităŃii internaŃionale. Analizând 
conflictul din Nagorno-Karabakh am concluzionat ca principalii factori ai acestuia nu sunt economici 
deoarece zona nu posedă resurse naturale semnificative, nici politici, deoarece poziŃia geografică nu 
permite formarea unui stat puternic şi viabil. Principalii factori care susŃin conflictul fac referinŃă în 
special la prejudiciile şi problemele istorice adânc înrădăcinate.  
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Aspects of conflicts are often overlooked: how much do they cost and which are the effects 

on civil society?  Challenges on security and economic fronts.The appearence of this type of conflicts 
in different strategic areas, especially in areas like Central Asia tend to metamorphose from frozen to 
extended and to pose a serious threat to the regional security, populations, teritory and to 
international security as a whole. Analyzing Nagorno-Karabakh conflict we concluded that the main 
triggering facts of this one are not economical, because the area do not have significant natural 
resources nor politicaly because the geographic position does not allow the creation of a strong and 
viable state. The main facts that sustain the conflict are reffering especially to the prejudices and 
deproted historical problems. 
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na dintre marile probleme ale umanităŃii este promovarea păcii şi menŃinerea 
echilibrului internaŃional. În paralel cu pacea şi securitatea există războiul şi 
insecuritatea, cea mai gravă stare conflictuală fiind războiul. Prevenirea 
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