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Când se discută despre mediile strategice actuale, există acel „atunci” al Războiului Rece şi a
primei jumătăŃi a anilor ‘90, şi acel „acum” de astăzi. Schimbarea modelelor demografice şi de
migrare, tensiunilor etnice şi religioase, degradarea mediului, instabilitatea ce vine dinspre statele ce
riscă să decadă sau care au decăzut deja, şi proliferarea în creştere a armelor sunt doar câteva din
problemele ce au exacerbat diferenŃele dintre securitatea de „atunci” şi cea de „acum”, ca şi actele
teroriste transnaŃionale de după 11 septembrie 2001. Conceptul de securitate a fost unul foarte
disputat, aşa cum se vede dintr-un studiu al OrganizaŃiei NaŃiunilor Unite, din 1986, elaborat de un
grup de experŃi, referitor la noŃiunea de securitate, din care a rezultat existenŃa unei similitudini
conceptuale limitate între aceştia1. Omenirea s-a preocupat dintotdeauna să-şi construiască sau să-şi
reconstruiască pacea şi securitatea2.În perioada Războiului Rece, în Ńările din Europa Centrală şi de
Est nu se vorbea despre un concept de securitate naŃională în sensul occidental al termenului, ci
despre o doctrină militară a Tratatului de la Varşovia şi, în unele cazuri, cum a fost şi cel al României,
despre o doctrină militară naŃională. După căderea Cortinei de fier, treptat, în Ńările respective s-a
optat pentru folosirea conceptului de securitate naŃională, termen ce ia în considerare toate tipurile de
ameninŃări la adresa intereselor naŃionale, dar şi întreaga paletă a modalităŃilor de contracarare a
acestora, cele militare nemaiavând un rol primordial.
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