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Rezumat: Autorul consideră că subiectul acestui articol este unul de interes 
public și de mare actualitate pentru România, dar și pentru statele membre NATO 
și/sau pentru cele ale Uniunii Europene. 

Evoluțiile geopolitice din ultimii cinci ani, care se produc pe scena mondială, 
determinate, în principal, de către marile puteri (SUA, Rusia, China) și de unele 
puteri emergente (Turcia, Iranul, Brazilia și altele) au potențialul real de a 
periclita în mod grav pacea mondială, inclusiv securitatea statelor europene, 
membre sau nemembre ale UE. 

În acest context complicat și fluid, România trebuie să fie foarte atentă și 
concentrată pentru contracararea, împreună cu Aliații, a riscurilor și 
amenințărilor venite din partea unor actori statali, cu evidente tendințe agresive. 

Cuvinte cheie: Statele Unite ale Americii, Uniunea Europeană, haos 
geopolitic, Asia, Europa, America de Sud, America de Nord. 

 
Abstract: The author considers the topic of this article to be of large public 

interest and highly important for Romania, as well as for the Member States 
of NATO and/or the European Union.  

In the late five years, the political evolution produced on the world scene 
mainly by the great powers (US, Russia, and China) and some emergent powers 
(Turkey, Iran, Brazil or others) has led to a real potential to endanger global 
peace, including the security of European countries, EU member or non-member 
states. 

In this intricate and fluid context, Romania has to be very careful and focused 
in order to counteract, along with its Allies, the risks and threats coming from such 
state actors with obvious aggressive tendencies. 
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