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Rezumat: Realităţile ultimelor decenii relevă generarea unor progrese de 

substanţă la nivelul cooperării europene în domeniul securităţii şi apărării, 
încadrate instituţional sub egida Politicii de Securitate şi Apărare Comună 

(PSAC). Aceste evoluţii, generate cu intensitate mai ales în ultimii ani, se 

valorizează atât pe dimensiunea operaţională, cât şi în ceea ce priveşte 
componenta privind dezvoltarea de capabilităţi. Se defineşte, astfel, tot mai 

pronunţat un model european, al cărui fundament normativ se regăseşte, în primul 

rând, în prevederile Tratatului Uniunii Europene (TUE). Acestea sunt consolidate 

prin intermediul Strategiei Globale de Securitate, promovând o perspectivă 
integrată asupra modului în care politicile şi instrumentele Uniunii Europene le 

poate angaja în contextul managementului crizelor. Pe acest fond, obiectivele 

PSAC oferă un tablou cuprinzător şi, în egală măsură, ambiţios, în ceea ce priveşte 
contribuţia Uniunii Europene în domeniul securităţii şi apărării.  

Cuvinte cheie: PSAC; cooperarea europeană în domeniul apărării; 

Tratatul de la Lisabona; Strategia Globală a UE; Strategia Globală de Securitate 
a UE. 

 

Abstract: The evolutions of the last decades indicate substantial progress 

within the framework of European defense and security cooperation, under the 
institutional framework of Common Security and Defence Policy (CSDP). These 

evolutions, especially in the last years, encompass aspects related to operational 

and capabilities development. Thus, a more enhanced European model is being 
defined, one that was formally enshrined in Treaty on European Union (TEU) and 

further consolidated by the Global Security Strategy. The main feature is the 

integrated perspective on the way in which the EU’s policies and instruments could 
engage in the crisis management field. Based on these aspects, the CSDP 
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