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Rezumat: Întreaga ordine a lumii liberale pare să se destrame, nimic nu este așa 

cum a fost odată. Când a anexat Crimeea și a declanșat conflictul sângeros din Ucraina de 
Est în 2014, mulți l-au considerat pe Vladimir Putin cauza principală a destabilizării 
globale. Doar câțiva ani mai târziu, președintele american a provocat serioase schimbări 
în ordinea internațională actuală când a pus sub semnul întrebării comerțul liber, la fel 
cum a pus la îndoială și setul de valori occidentale sau NATO. Acest lucru are consecințe 
masive, nu numai pentru noi, europenii. Situația globală de securitate este mai periculoasă 
astăzi decât în orice moment de la prăbușirea Uniunii Sovietice. Ne confruntăm cu o 
schimbare epocală; o epocă se termină, iar contururile unei noi epoci încep să apară. 
Indiferent unde ne uităm, există nenumărate conflicte și crize care afectează foarte mult 
europenii. În acest context al transformărilor care par haotice, este de actualitate 
înființarea unei armate europene cu toate tipurile de resurse specifice la dispoziție, ca 
modalitate de asigurare a securității și apărării Uniunii Europene? 
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Abstract: The whole liberal world order appears to be falling apart, nothing is as it 

once was. When Vladimir Putin annexed Crimea and started the bloody conflict in Eastern 
Ukraine in 2014, many considered him to be the major cause of global destabilisation. Just 
a few years later the US President, has seriously challenge the current international order 
when he questions free trade and the Western set of values or NATO. This has massive 
consequences, not just for Europeans. The global security situation is more dangerous 
today than at any time since the collapse of the Soviet Union. We are experiencing an 
epochal shift; an era is ending, and the rough outlines of a new political age are only 
beginning to emerge. No matter where you look, there are countless conflicts and crises, 
crises that greatly affect us Europeans. In this context of changes that seem chaotic, is 
actual the establishment of a European army with all the specific resources available, as a 
way of ensuring security and defense of the European Union? 
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