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Rezumat: Interesul primordial al unui stat este acela de a fiinţa. Existenţa lui, însă,
este determinată de o serie de considerente interne sau externe lui, iar istoria a stat
mărturie apariţiei şi dispariţiei a numeroase entităţi statale. Fără a aborda, în prezentul
studiu, aspectele legate de raţiunile care stau la baza constituirii unui stat sau de resursele
lui de putere şi influenţă, vom reţine doar faptul că, în cele mai multe cazuri, elementele
care permit existenţa acestuia sunt cele de ordin istoric, al apartenenţei unei populaţii la
un anumit teritoriu sau al altor liante care coagulează componentele unui stat. Toate
aceste elemente sunt cuprinse în documentele programatice elaborate de instituţiile
publice, funcţie de riscurile, vulnerabilităţile, ameninţările considerate, atât cele
cunoscute, identificate deja, cât şi cele potenţiale, determinate de posibile evoluţii ale
mediului internaţional de securitate sau de alterări ce pot surveni în cel intern.
Pentru a exista, atât statele, cât şi organizaţiile vor tinde să îşi consolideze poziţia
prin, de cele mai multe ori, extinderea rolului şi atribuţiunilor deţinute. Astfel, interesul
apartenenţei la o formă de organizare supra-statală este, dincolo de cel evident economic,
militar, cultural etc, acela al promovării legitimităţii naţionale şi al impunerii, la o scară
mai mare, a rolului sau influenţei naţionale. Vorbim, aşadar, de „actori regionali” atunci
când ne referim la state care îşi asumă o asemenea vocaţie sau de organizaţii cu
aspiraţii/responsabilităţi internaţionale, deşi aria geografică pe care acestea o acoperă
este una strict regională.
Abordarea interesului naţional reţine un aspect de maximă actualitate, în contextul
în care Preşedintele României a promovat, în primul trimestru al acestui an, Strategia
Naţională de Apărare a Ţării, un document major pentru buna funcţionare a instituţiilor
statului român, căruia îi vor urma, în orizonturi de timp determinate, alte documente
precum Carta Albă a Apărării, Strategia Militară, Doctrina Armatei României, etc. Toate
aceste documente reprezintă, în fapt, un mecanism al statului de re-evaluare a
principalelor coordonate din domeniul securităţii şi apărării, de re-aşezare a priorităţilor,
de identificare a anumitor erori în evaluările anterioare sau în mecanismele de
implementare a acestora. O corectă identificare şi delimitare a conceptelor în plan
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naţional de către decidenţii politici ai României, reprezintă un demers ambiţios care va
contribui, de ce nu?, la legitimarea ţării noastre în plan internaţional.
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Abstract: The main interest of a state is that of existing. However, its existence is
determined by a series of internal or external reasons and history has witnessed the
emergence and disappearance of a great number of state entities. Without approaching in
this study the aspects related to the reasons underlying the setting up of a state or its power
and influence resources, we will only take into account the fact that, more often than not,
the elements allowing its existence are historical, namely the relation between a population
and a territory or other links connecting the components of a state. All these elements are
comprised in the programmatic documents issued by the public institutions, in keeping with
the risks, vulnerabilities and threats taken into consideration, both known, as already
identified, and potential, determined by possible evolutions in the international security
environment or alterations in the internal one.
In order to exist, both states and organizations will tend to strengthen their
position, more often than not, by extending their role and tasks. Thus, the interest of
belonging to a super-state organization form is, beyond the obviously economic, military,
cultural etc ones, that of promoting national legitimacy and imposing the national role or
influence on a larger scale. Therefore, when referring to states that assume such a vocation
or organizations with international aspirations/vocation, we are talking about “regional
actors”, though the geographical area they cover is strictly regional.
Approaching the national interest is an extremely current aspect, now that the
President of Romania approved in the first term of this year a crucial document for the
good functioning of the Romanian state’s institutions, to be continued in due time by other
documents such as the White Charter of Defense, the Military Strategy, the Doctrine of the
Romanian Armed Forces etc. All these documents represent, in fact, the state’s mechanism
of re-evaluating the main co-ordinates as regards security and defense, a re-consideration
of priorities, the identification of certain errors in the previous evaluations or the
mechanisms for their implementation. A correct identification and delimitation of concepts
at a national level by Romania’s political decision-makers is an ambitious project which
will contribute – why not? – to the international legitimacy of our country.
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