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Rezumat: Autorul încearcă, pe scurt, să aducă în atenţia celor interesaţi problema 

complexă a geopoliticii continentale şi regionale a Mării Negre prezentând şi analizând 

dimensiunile continuumului spaţio-temporal al arealului şi impactul acestuia pe ansamblul 

geostrategic.  

Tot la nivelul analizei sunt identificaţi factorii ce se concretizează în riscuri la 

adresa securităţii regiunii Mării Negre, cu extensie spre nivelul global de realizare a 

securităţii, dintre care tranzitul elementelor teroriste şi ale crimei organizate către Europa 

Centrală şi de Vest prin regiunea Mării Negre şi fluxurile migratorii masive dinspre Asia şi 

Africa spre Europa Centrală şi de Vest.  

În final, autorul ajunge la concluzia că natura confruntării pe ansamblul zonei 

Mării Negre rămâne, pe moment, în dimensiunea asimetrică, dar pe măsura consolidării în 

zonă a sistemelor strategice ale marilor actori internaţionali, aceasta poate trece succesiv 

la o natură hibridă şi ulterior, pe o acutizare ideologică, păna la întrebuinţarea la nivelul 

unui atac terorist local cu mijloace artizanale de distrugere în masa şi ulterior cu intrarea 

în calcul a arsenalelor puterilor nucleare. 
 

Cuvinte-cheie: areal strategic euro-atlantic; actori geopolitici; dimensiuni de 

securitate; tipologie hibrid; confruntaări psiho-informaţionale. 

 

Abstract: The author tries to draw the attention of the ones concerned to the 

complex issue of continental and regional geopolitical aspects of the Black Sea by 

performing an analysis of the ever-lasting space and temporal dimensions of the area and 

their impact on the geostrategic environment.  

At the same level of analysis, the author identifies the factors generating risks to the 

security of the Black Sea region, with an impact on the global level of security, among 

which the transit of terrorist and organized crime elements towards Central and Western 

Europe through the Black Sea region and the massive flows of immigrants from Asia and 

Africa towards Central and Western Europe.  
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Finally, the author reaches the conclusion that the particular nature of 

confrontation in the Black Sea region is, at the moment, still asymmetrical, but following 

the consolidation in the area of the strategic systems of the important international actors, 

this may in turn become hybrid and, subsequently, ideologically acute, going up to the 

possibility of using local terrorist attacks, with improvised means of mass destructions and 

then by even taking in consideration the arsenal of nuclear powers. 
 

Keywords: Euro-Atlantic strategic area, geopolitical actors, security dimensions, 

hybrid typology, psycho-information confrontations 
 

 

                                                 

 


