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Rezumat: Articolul prezintă, pe scurt, câteva decizii ale şefilor de state şi de 
guverne luate la Summitul NATO în contextul reînarmării şi reacţiilor militare ofensive ale 
Rusiei în estul Ucrainei soldate cu anexarea Crimeei şi cu încercarea de anexare a trei 
regiuni ucrainene: Lugansk, Doneţk şi Mariupol, în care forţele ruse au trecut la ofensivă. 
Lucrarea este generoasă şi plină de semnificaţii politice şi de securitate, şi, de asemenea, 
reprezintă un aspect de mare interes oferind cititorului cele mai recente evenimente din 
zona euroatlantică, în general, şi din Zona Extinsă a Mării Negre în special. 
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Abstract: This article presents briefly some decisions of the Heads of State and 
Government on NATO Summit in context of rearming and military reaction of the Russia in 
eastern Ukraine and the annexation of Crimea. The paper is generous and full of political and 
security significances and also represents an issue of highl interest, given the latest developments 
in the Euroatlantic Area in general, and in the wider Black Sea Area in particular. 
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