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Rezumat: Subiectul aflat în discuţie este unul actual şi asupra căruia, acum, se 
discută mult şi pe marginea căruia se pot face numeroase analize şi comentarii.  

În articol, autorul prezintă cadrul general al relaţiilor internaţionale în contextul 
globalizării, trece în revistă ameninţările la adresa securităţii internaţionale prin prisma 
războiului hibrid şi plecând de la cerinţele operaţionale pentru ducerea unui astfel de 
război, analizează perspectivele pentru dimensionarea capacităţilor de apărare ale 
României, pe baza documentelor programatice elaborate, în acest sens, de organele 
abilitate ale statului român. 

O analiză aparte este făcută asupra modului cum ar trebui să fie astfel structurată şi 
pregătită Armata României, pentru a face faţă acestui gen de ameninţări/cerinţe şi, în plus 
faţă de confruntările militare pentru care a fost proiectată până în prezent, unor provocări 
noi, cu totul diferite faţă de accepţiunea actuală a sintagmei „lupta armată”. 
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internaţionalizare; globalizare; cerinţe operaţionale; dimensionarea capaciţăţilor de 
apărare. 

 

Abstract: The topic of this article is quite debated nowadays, generating a lot of 
analyses and comments. Starting from the general framework of international relations, in 
the context of globalization, the author refers to the threats to international security 
through hybrid warfare means. Also, given the operational requirements for conducting 
such a war, the author analyses the perspectives for building the defense capabilities of 
Romania, on the basis of specific doctrines issued, to this purpose, by the habilitated bodies 
of the Romanian state. Particular attention is paid to the manner in which the Romanian 
Armed Forces should thus be structured and trained in order to be able to handle such 
threats / requirements  and, in addition to the military conflicts for which it had been 
designed so far, to face new challenges, completely different from the current meaning of 
the „armed combat” concept. 
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