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ÎN ACTUALELE CONJUNCTURI GEOPOLITICE 
 

ROMANIAN MILITARY LEADERS INVOLVEMENT  
IN THE INSTITUTIONAL STRENGTHENING AND IN THE 

COUNTRY DEFENCE IN RECENT GEOPOLITICAL CONJUNCTS 
 

General-maior (r) prof. asoc. dr. Constantin MINCU* 
 
 
Rezumat: Numeroşi analişti politici şi militari din ţările membre NATO şi 

nonNATO sunt, aproape unanim, de acord, că în ultimii 10 ani lumea a intrat într-o stare 
periculoasă de agitaţie. De la resurgenţa şi agresivitatea extreme ale fundamentalismului 
islamic, la apariţia unor noi deţinători de arme nucleare în state-dictaturi şi culminând cu 
agresivitatea de ordin politic, propagandistic, economic şi militar a Federaţiei Ruse 
(Georgia-2008, Ucraina 2014 – până în prezent) – toate aceste evoluţii trebuie să-i 
îngrijoreze pe liderii mondiali responsabili. 

În acest context geopolitic complicat, România ca ţară europeană membră UE şi 
NATO are obligaţia să rămână permanent vigilentă, cu garda sus, contribuind, cu bună 
credinţă, la apărarea colectivă, în acelaşi timp cu consolidarea democraţiei interne. 

Un rol important revine şi actualilor lideri militari români, care, trebuie să renunţe 
la timiditate şi pasivitate, să prezinte cu curaj liderilor politici, desigur că în cadrul 
prevederilor Constituţiei şi ale legilor ţării, problemele grave cu care se confruntă Armata 
Română şi, în consecinţă, Apărarea României. 

Cuvinte-cheie lideri militari, NATO, UE, fundamentalismul islamic, Federaţia Rusă, 
Armata Română. 

 
Abstract: Many political and military analysts from NATO and non-NATO countries 

agree, almost unanimously, that over the last 10 years the world has entered a dangerous 
state of turmoil. From the resurgence and extreme aggression of Islamic fundamentalism to 
the emergence of new nuclear weapon holders in state-dictatorships and culminating in the 
political, propaganda, economic and military aggression of the Russian Federation 
(Georgia-2008, Ukraine - 2014 - up to date) - all these developments must worry the 
responsible world leaders. 

In this complicated geopolitical context, Romania as European country member of 
the European Union and of NATO has the obligation to remain vigilant on a permanent 
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basis, contributing in good faith to the collective defence, while strengthening its internal 
democracy. 

An important role also belongs to the current Romanian military leaders, who have 
to give up shyness and passivity, to present courageously to the political leaders, of course 
within the provisions of the Constitution and the laws of the country, the serious problems 
facing the Romanian Armed Forces and consequently,  Romanian defence. 
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