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Rezumat: Tendințele evidente de diversificare și suprapunere a amenințărilor 

militare și non-militare, transnaționale, neconvenționale, asimetrice și hibride, prezente 
din abundență în mediul de securitate actual, determină intensificarea demersurilor 
întreprinse de NATO și UE pentru creșterea rezilienței statelor membre prin abordări 
integrate, cuprinzătoare, destinate managementului diferitelor tipuri de crize, incluzând și 
formele extreme de manifestare ale acestora – situațiile de război.  

Din această perspectivă, principalele documente programatice ale NATO și ale UE 
subliniază interdependența dintre capacitatea generală de apărare comună a aliaților și 
creșterea rezilienței statelor membre. Din acest motiv, acționând în tandem, NATO și UE 
solicită statelor membre să adopte măsurile necesare pentru protejarea infrastructurilor 
critice expuse amenințărilor hibride, care se pot manifesta simultan, încă din timp de pace, 
în mai multe domenii - energie, transporturi, comunicații, financiar-bancar, cibernetic, 
tehnologii spațiale, medical, educație ș.a. 
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Abstract: The obvious trends of diversification and overlapping of the military and 

non-military, transnational, unconventional, asymmetric and hybrid threats, abundant 
nowadays in the security environment, resulted in the intensification of NATO and EU 
efforts to increase the resilience of member states through integrated, comprehensive 
approaches to managing different types of crises, including their extreme manifestations - 
wars. 

From this perspective, both NATO and EU core documents underline the 
interdependence between the allied general capacity of common defense and the resilience 
of their member states. For this reason, NATO and EU are acting in tandem by urging 
member states to adopt the necessary measures to protect critical infrastructures exposed 
to hybrid threats, which can occur simultaneously in peacetime in several areas - energy, 
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transport, communications, finance and banking, cyber, space technologies, medical and 
education systems etc. 

Keywords: resilience, critical infrastructures, asymmetric threats, hybrid threats, 
hybrid warfare. 
 


