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Rezumat: Mediul European de securitate este mai efervescent ca altădată. 
Evenimente majore ale acestui început de an au lăsat o amprentă nu prea măgulitoare pe 
NATO, acesta fiind aspru criticat de specialişti şi instituţii de profil şi în consecinţă 
plasându-l fie într-o complexitate situaţională, fie chiar într-o criză sistemică majoră. 

Aducem în dezbatere cu suficiente argumente din sfera neajunsurilor 
organizaţionale, manageriale şi operaţional-acţionale ale Alianţei Nord-Atlantice 
probleme şi aspecte care reclamă preocupări strategice derulate în timp şi măsuri de 
echilibrare imediate. 

Concluzionăm că este posibil să ne aflăm într-o tranziţie către o Nouă Europă, dar 
în condiţii inedite, generatoare deja de confruntări ideatice şi conceptuale la nivelul 
politico-militar al NATO şi UE, cu consecinţe dinainte planificate sau imprevizibile. 

Cuvinte-cheie: NATO-70; complexitate situaţională; criză NATO; dilemă NATO-
Noua Europă; România-15. 

 
Abstract: The European security environment has become increasingly volatile. The 

major events happening at the beginning of the current year have left an altogether little 
flattering mark on NATO. Thus, NATO was fiercely criticized by specialists and institutions 
in the field and was consequently placed either in a situational complexity or in a major 
systemic crisis. 

Therefore, relying on sufficient arguments in the sphere of organizational, 
managerial, and operational actions of the North-Atlantic Organization, we bring to 
specialists’ attention issues and aspects claiming strategic preoccupations undertaken in 
time and immediate balancing measures. 

We conclude that it is possible to be working our way towards a New Europe, but in 
new circumstances, already generating idea and conceptual confrontations at NATO and 
EU political-military level, with consequences planned beforehand or utterly 
unpredictable. 
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