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Este de domeniul evidenŃei faptul că infrastructura de apǎrare reprezintă o
necesitate vitală pentru oricare naŃiune în contextul proceselor actuale de integrare
europeanǎ şi internaŃionalǎ. Asigurarea securitǎŃii actuale atât la nivel european, cât şi la
nivel naŃional depinde de transformǎrile generate de integrarea economicǎ la nivel
european şi de dezvoltarea economiei naŃionale; iar terorismul, corupŃia şi criminalitatea
organizată, precum şi migraŃia masivă a forŃei de muncǎ determină noi riscuri şi
ameninŃǎri. Ca urmare, se impune redefinirea conceptului tradiŃional de securitate prin
luarea în calcul a riscurilor non-convenŃionale. Omenirea a ajuns la concluzia cǎ
interesele şi obiectivele de securitate ale statelor Uniunii Europene se pot realiza doar prin
cooperare continentală şi internaŃionalǎ, deoarece nici un stat, oricât de puternic ar fi, nuşi poate asigura singur securitatea.
Datorită proceselor de aderare la NATO şi de integrare în Uniunea Europeanǎ s-au
produs modificări substanŃiale ale strategiei de securitate a Ńării noastre şi configurarea
unui rol activ al României în cadrul celor douǎ organizaŃii pe baza asigurării resurselor
necesare. Un obiectiv al acestei strategii îl reprezintă asigurarea infrastructurii pentru
securitate (apǎrare), inclusiv pregǎtirea teritoriului, economiei şi a societǎŃii pentru a
contracara cu succes riscurile şi ameninŃǎrile la adresa securitǎŃii (apărării) europene şi
naŃionale. Sistemul de infrastructurǎ teritorialǎ eficient, compatibil cu cele europene
reprezintǎ un element important în dezvoltarea României în cadrul NATO şi Uniunii
Europene. De asemenea, amplasarea facilitǎŃilor militare americane pe teritoriul Ńǎrii
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noastre începând cu luna decembrie 2005, aduce un spor de securitate României, în primul
rând infrastructurii teritoriale.
Programele comunitare cu finanŃare externǎ pentru infrastructura de apǎrare
românească sunt numeroase. Analiza noastră vizează în primul rând situaŃia economiei
româneşti, a economiei de piaŃǎ, a structurii de apǎrare, şi a efectelor care le au asupra
securitǎŃii interne, europene şi internaŃionale. Prin demersul nostru vom cerceta
modalitatea în care finanŃarea asigurată de Uniunea Europeanǎ sub forma programelor
comunitare contribuie la mărirea potenŃialului infrastructurii româneşti de a satisface
nevoile de securitate naŃionalǎ şi europeanǎ.
Cuvinte-cheie: infrastructura de apǎrare; integrare economicǎ; migraŃia masivă a
forŃei de muncǎ; riscuri şi ameninŃări.
Is obvious, infrastructure for defence represents a vital necessity for every nation in
the context of actual processes of European and international integration. Provision of
current security, both European and nationally levels, depends on the transformation
generated by European economic integration, and by national economic development, and
also terrorism, corruption and labor force migration of the determines new risks and
threats.
Therefore, the redefinition of the traditional security concept is necessary by taking
into account the non-conventional risks.
The mankind comes to the conclusion that the security interests and objectives of
European states can be accomplished only by European and international cooperation
because either state, no matter his power, cannot assure security by his one.
Owed to NATO adhesion and EU integration processes, important transformation of
our country strategy and the configuration of Romania's active role within the two
democratic organizations on the bases of necessary resources preservation. An important
objective of this strategy is the assessment of the infrastructure for security (defence),
including preparing the territory, the economy and the society in order to successfully
counteract the risks and threats against European and national security (defence).
Keywords: infrastructure for defence; economic integration; labor force migration;
risks and threats.
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