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Rezumat: Marea Britanie a fost gazda Summitului NATO al şefilor de state şi de 

guverne, care s-a desfăşurat în Newport, Ţara Galilor, pe 4 şi 5 septembrie 2014. Cei 28 de 

lideri au ţinut două sesiuni ale Consiliului Nord-Atlantic. Rusia a finalizat anexarea 

Crimeei, dar sancţiunile Uniunii Europene şi ale NATO au fost graduale şi moderate. În 

acest articol sunt prezentate câteva concluzii din lucrările Summitului NATO. 
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Abstract: The UK has hosted the NATO Summit of Heads of State and 

Government in Newport, Wales, on 4-5 septembre 2014. The 28 leaders have hold two 

sessions of the North Atlantic Council. Russia has finalized the annexation of Crimea, but 

EU and NATO sanctions have been gradual and moderate. In the papers are presented 

some conclusions on NATO Summit. 
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ummitul NATO, care a avut loc în Newport UK, s-a desfăşurat într-un 

moment dificil pentru securitatea Uniunii Europene, cu consecinţe 

grave pentru pacea şi securitatea euroatlantică şi a lumii întregi, ca urmare a 

agresiunii Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei şi acutizării instabilităţii din Orientul 

Mijlociu şi din Africa de Nord. Şefii de state şi de guverne din ţările membre ale 

Alianţei Nord-Atlantice au transmis un mesaj ferm de unitate a statelor 

euroatlantice prin Declaraţia1 adoptată în unanimitate de aceştia, în cadrul reuniunii 

Consiliului Nord-Atlantic, şi s-au angajat să asigure capabilităţile, resursele şi 

voinţa politică pentru a face faţă oricărei provocări. Mesajul subliniază faptul că 

                                                 
1 Declaraţia Summitului din Ţara Galilor adoptată de şefii de stat şi de guvern participanţi la 

reuniunea Consiliului Nord-Atlanticului din Ţara Galilor – 4-5 septembrie 2014. 
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