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Rezumat: Deşi dinamic din punct de vedere al evenimentelor politice la nivel 

internaţional, anul 2013 nu a fost un punct de referinţă pentru schimbări strategice 

semnificative pe scena globală. Astfel, dinamica evenimentelor şi a principalilor actori 

internaţionali importanţi a confirmat mai degrabă ideea că, din punct de vedere strategic, 

schimbările iniţiate în anii trecuţi sunt încă în curs de dezvoltare, ceea ce a produs, 

evident, modificări ce au afectat sau vor afecta starea de securitate regională în Europa, 

Africa de Nord, Orientul Mijlociu, Caucaz şi, nu în ultimul rând, în regiunea Asia-Pacific. 

Din nefericire, starea de securitate în regiunile menţionate tinde să fie afectată la modul 

negativ, persistenţa unor probleme, dispute sau conflicte (Egipt, Mali, Siria, Iran, Caucaz, 

Arhipelagul Senkaku/Diaoyu) sau apariţia unora noi (Ucraina, Sudanul de Sud), unele 

dintre acestea în zone învecinate sau de interes strategic pentru România, sprijinindu-ne 

această afirmaţie. 
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Abstract: Although dynamic in terms of international political events, 2013 does not 

constitute a reference momentum for significant strategic shifts on the global scene. Hence, 

the dynamic of main events and international actors rather confirmed the idea that 

strategically the strategic changes emerged on the past years are still developing. This state 

of facts lead to changes which affected or will affect regional security in Europe, North 

Africa, Middle East, Caucasus, and not the least, Asia-Pacific region. Unfortunately, the 

security level in the afore mentioned regions tend to by negatively affected, the persistence 

of old or older problems, disputes or conflicts (Egypt, Mali, Syria, Iran, Caucasus, 

SenkakuIsles,) or the emergence of new ones (Ukraine, South Sudan) – some of them in 

Romania’s neighboured or strategic interes areas – supporting our conclusions. 
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