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Rezumat: Pornind de la analiza sumară a strategiilor şi a tacticilor folosite pe
timpul conflictului din Ucraina, articolul prezintă principalele elemente constitutive ale
războiului hibrid, aşa cum sunt descrise în Declaraţia Summit-ului din Ţara Galilor, din
luna septembrie 2014, şi în alte documente NATO.
Autorii relevă ca fiind definitorie pentru războiul hibrid utilizarea integrată a
instrumentelor de putere non-militare (politice, diplomatice, economice, informaţionale) pentru
a substitui sau pentru a potenţa efectele operaţiilor desfăşurate de forţe paramilitare, speciale şi
convenţionale. Pentru a-şi îndeplini obiectivele, războiul hibrid valorifică diviziunile politice,
sociale şi interetnice, exploatează potenţialul mişcărilor insurgente, care militează pentru
autonomie lărgită sau pentru independenţă, şi afectează în cele din urmă integritatea şi
suveranitatea statelor membre ONU, pacea şi stabilitatea sistemului internaţional.
Contracararea războilului hibrid, ca şi a oricărei alte forme de război, este posibilă,
conchid autorii, prin respectarea strictă, de către toate statele, a Cartei Naţiunilor Unite şi a
dreptului internaţional - singura garanţie a menţinerii păcii şi securităţii în lume.
Cuvinte-cheie: Summit NATO; Ţara Galilor; război hibrid; elementele războiului
hibrid; contracararea războiului hibrid.
Abstract: From a brief analysis of the strategies and tactics used during the conflict
in Ukraine, the article presents the main constituents of hybrid war, as described in the
Wales Summit Declaration in September 2014, and in other NATO documents.
The authors note that the hybrid war is clearly defined by the integrated use of nonmilitary instruments of power (political, diplomatic, economic, informational) to substitute
or to achieve the full potential of operations carried out by paramilitary, special and
conventional forces. In order to achieve its objectives, hybrid war leverages political,
social and ethnic divisions, exploits the potential of insurgent movements striving for
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greater autonomy or indepedence, and finally affects the integrity and sovereignty of the
UN member states, peace and stability of the international system.
The authors conclude that, like countering any other form of war, countering
hybrid war is possible by the strict adherence of all the states to the United Nations Charter
and international law - the only guarantee of maintaining peace and security in the world.
Keywords: NATO Summit; Wales; hybrid war; hybrid war constituents; countering
hybrid war.
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