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Rezumat: Astăzi, pe fondul unui mediu ambiant ce devine din ce în ce mai turbulent, 

ameninţările la adresa securităţii naţiunilor par a fi mai pregnante ca niciodată. 

Organismele de securitate internaţionale fac eforturi ca pacea pe Planeta Albastră să se 

menţină, cel puţin la stadiul actual şi nu se ştie dacă efortul lor va fi încununat de succes.  

În acest climat de nesiguranţă, pe fondul unei globalizări tot mai accentuat, unele 

naţiunile par a nu-şi găsi, cel puţin în acest moment, căile de acţiune pentru a face faţă 

noilor ameninţări globale şi regionale. 

Autorii articolului arată, în opinia lor, care ar fi ameninţări globale şi regionale, 

maniera în care s-ar putea manifesta acestea la adresa securităţii naţionale a României şi 

cum ar trebui să se comportă factorii responsabili, faţă de modul în care ar trebui să 

acţioneze, pentru a ne păstra integritatea şi suveranitatea naţională. 

Cuvinte-cheie: globalizare accentuată; mediul de securitate instabil; ameninţare; 

destabilizare economică; agresiuni posibile; securitate naţională. 

 

Abstract: Nowadays, in the context of a security environment that becomes more 

and more turbulent, the threats to nations’ security seem to be more intense than ever. 

International security organizations are making efforts to maintain peace on the Blue Plant 

at least at the present stage, but little is known about their chances of success. 

In this unstable environment, in the framework of globalization, some nations do not 

seem able to find, at least for the time being, the right ways of action so as to handle the 

new global and regional threats. 

The authors of this paper show their opinions on the current global and regional 

threats, the ways in which they might affect Romania’s national security and how decision-

makers should react in order to preserve national integrity and sovereignty. 
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