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Retragerea forŃelor NATO până în anul 2014 constituie una dintre priorităŃile AlianŃei,
reconfirmată cu ocazia summitului de la Chicago din perioada 20-21 mai 2012. Astfel, se impune o
reconfigurare a misiunii pentru a permite, simultan, transferul responsabilităŃilor privind securitatea
către forŃele naŃionale afgane şi retragerea contingentelor şi echipamentelor din cadrul ForŃei
InternaŃionale pentru AsistenŃă de Securitate (ISAF). Procesul este unul deosebit de complex, fiind
supus unor provocări semnificative, având în vedere atât necesitatea ca NATO să convingă
comunitatea internaŃională că misiunea se încheie cu succes, cât şi anvergura operaŃiilor de
repatriere a echipamentelor militare. NATO va continua să asigure asistenŃă Afganistanului şi după
anul 2014, principalele direcŃii în care se va acŃiona vizând instruirea şi consilierea forŃelor de
securitate, precum şi finanŃarea programelor necesare construirii capabilităŃilor esenŃiale ale
acestora, neexistând incertitudini asupra acestei abordări. România participă cu forŃe încă din anul
2003, la acest moment fiind dislocate forŃe care însumează peste 1800 de militari, aparŃinând atât
Ministerului Apărării NaŃionale, cât şi Ministerului AdministraŃiei şi Internelor. Militarii românii vor
continua misiunea din Afganistan şi în 2012 şi, începând cu a doua parte a anului 2013, în
conformitate cu programul de transfer al responsabilităŃilor de securitate către forŃele afgane se va
trece, eventual, la o diminuare a participării.
Cuvinte cheie: Afganistan; NATO; România; retragerea forŃelor.
Withdrawal of NATO forces by 2014 is one of the priorities of the Alliance reaffirmed at the
summit of Chicago 20-21 May 2012. This requires a reconfiguration of the mission to allow
simultaneous transfer of responsibilities to the Afghan national security forces and the withdrawal of
forces and equipment within the International Security Assistance Force (ISAF). The process is very
complex, being subject to significant challenges, given the need for NATO to convince the
international community that the mission is successful and the scale repatriation operations of military
equipment. NATO will continue to assist Afghanistan after 2014, the main directions in which they will
operate being training of the security forces and funding programs for the construction of their core
capabilities, without the uncertainties of this approach. Romania has been deployed military forces
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since 2003, currently being deployed over 1800 troops belonging to the Ministry of National Defense
and Ministry of Interior. Romanians will continue military mission in Afghanistan in 2012 and from the
second half of 2013 will move eventually to a decrease in participation in accordance with transfer
program of security responsibilities to Afghan forces.
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S

ummitul NATO de la Lisabona din anul 2010 reafirma Misiunea InternaŃională
de AsistenŃă pentru Securitate (ISAF) din Afganistan ca prioritate esenŃială a
AlianŃei, declaraŃia fiind în spiritul deciziilor adoptate de către membrii
organizaŃiei în întâlnirile anterioare de la Bucureşti şi Strasbourg/Kehl. Totodată, avându-se
în vedere progresele realizate în Afganistan, membrii AlianŃei au decis în mod formal
trecerea misiunii la o nouă fază, cea a transferului gradual al responsabilităŃilor privind
securitatea de la forŃele NATO către forŃele afgane, stabilind reperele temporale de referinŃă
ale procesului, adică anul 2011, ca moment de începere a transferului în provinciile şi
districtele deja stabilizate, respectiv anul 2014 în care forŃele de securitate afgane să îşi
exercite atribuŃiile şi autoritatea la nivel naŃional1. Astfel, membrii NATO au realizat
premisele încheierii misiunii ISAF în configuraŃia specifică momentului în care puteau fi
desfăşurate acŃiuni militare specifice luptei armate, urmând ca, după anul 2014, NATO să îşi
reconfigureze sprijinul acordat Afganistanului.
NATO şi strategia de ieşire din Afganistan
Optimismul aliaŃilor şi al preşedintelui afgan Karzai privind strategia pentru Afganistan nu
a fost împărtăşit de către toŃi actorii internaŃionali. Cel puŃin Ńările din Asia Centrală (Kazahstan,
Kîrgîzstan, Tadjikistan, Turkmenistan, Uzbekistan) priveau decizia NATO cu îngrijorare şi într-un
mod mult mai pragmatic, fiind conştiente că echilibrul regional se datora în principal prezenŃei
forŃelor AlianŃei în Afganistan2. În mod evident, această percepŃie se menŃine şi la acest moment,
poate chiar într-o manieră amplificată, atât datorită faptului că Afganistanul este văzut ca un
potenŃial element de instabilitate regională, abilitatea autorităŃilor afgane de a guverna eficient
fiind privită cu suspiciune, cât şi datorită pierderii avantajelor economice directe generate de
prezenŃa unor elemente ale sistemului logistic integrat pe teritoriile acestor Ńări pentru a asigura
fluxurile de aprovizionare a forŃelor NATO.
Sub auspiciile deciziilor adoptate la summitul din 2010, ISAF şi-a intensificat acŃiunile
militare specifice de sprijin a forŃelor de securitate afgane, atât a celor aparŃinând Armatei
NaŃionale, cât şi a celor care constituie poliŃia afgană, rezultatul principal fiind concretizat în
capacitatea acestora de a planifica şi desfăşura operaŃii militare complexe, chiar şi în cele
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