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Rezumat: Acest articol analizează condiţionările mai vechi şi actuale din zona Mării
Negre, consecutive: importanţa economică şi socială a zonei, faptului că aici se interferează culturi,
religii şi civilizaţii diferite, ocupării de către Rusia a Crimeii, necesităţii întăririi graniţei de Est a
NATO situată în zona contiguă a două ţări membre.
Acţiunile destabilizatoare, generatoare de efecte negative ca migraţia ilegală,
criminalitatea organizată, reducerea potenţialului de dezvoltare, amplificate de perpetuarea
conflictelor îngheţate din această zonă, sunt motive de îngrijorare atât la nivel regional cât şi global.
În acest context se face o analiză comparativă a dotărilor în nave militare şi în tehnica de
luptă navală a ţărilor riverane, cu o flotă semnificativă, se evaluează raportul de forţe, în prezent şi
în perspectivă şi se avansează unele opinii privind îmbunătăţirea acestuia în favoarea ţărilor NATO.
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îngheţate; raport de forţe.
Abstract: This article analyzes the past and current conditions în the Black Sea region
considering the following aspects: the economic and social importance of the area; the blending of
many cultures, religions, and ethnicities; the occupation of Crimea by Russia; and the necessity of
strengthening the eastern border of NATO în the contiguous zone of the two member states.
The destabilizing activities that generate negative response, such as illegal immigration,
organized crime, decrease of potential development, are amplified by perpetuating the frozen
conflicts în the area. They are reason for concern at the regional and global level.
In this context, we make a comparative analysis of the military vessels and combat equipment
between the contiguous states which have a significant fleet. We evaluate the current and future
relations of forces and present suggestions for improvements în favor of NATO members.
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