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Rezumat: Lucrarea analizează condiţiile trecute şi actuale ale securităţii din ZEMN,
precum şi ale securităţii europene şi tendinţele de evoluţie ale mediului European de securitate.
Articolul include aspecte privind rolul UE în mediul de securitate al acestei zone (regiuni), precum şi
analiza principalelor crize şi provocări cu care zona (regiunea) se confruntă atât pe plan intern, cât
şi extern. Astfel, imaginea descrisă este aceea a unei zone (regiuni) caracterizată prin câteva
vulnerabilităţi, dar cu potenţialul/posibilitatea adaptării la noul mediu de securitate al zonei Mării
Negre. În acest context, noi analizăm interferenţa unor culturi şi religii, importanţa economică a
acestei zone (regiuni), impactul ocupării Crimeei de către Rusia, necesitatea întăririi frontierei estice
a UE, imigraţia ilegală şi perpetuarea conflictelor îngheţate în zonă (regiune). Noi evaluăm
raporturile actuale şi viitoare de forţe şi prezentăm unele sugestii pentru o soluţie alternativă la
conflictul/confruntarea militar(ă) dintre NATO şi Rusia. Cursa înarmărilor dintre Federația Rusă și
SUA reprezintă un risc și o amenițare majoră în ZEMN. Criza regională a creat mari tensiuni în
ZEMN.
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Abstract: This paper analyzes the past and current security conditions in the Black Sea
Extended Area (Region) as well as the European security and environments evolution trends. The article
includes aspects related to the role of EU in this Area (Region) security environment as well as an
analysis of the main crises and challenges the Area (Region) faces both internally and externally. Thus,
the image delineated is that of an Area characterized by some vulnerabilities, but with potential to adapt
to the new security environment of Black Sea Area. In this context, we analyze the blending of many
cultures and religions, the economic importance of this Area (Region), the impact of Russian occupation
of Crimea, the necessity of strengthening the Eastern Border of EU, the illegal immigration, and the
perpetuation of the frozen conflicts in the Area (Region). We evaluate the current and future relations of
forces and present suggestions for an alternative solution to military conflict between NATO and Russia.
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Arms race between Russian Federation and USA is a risk and a threat to the security of the Black Sea
Region. The regional crisis has created deep tensions in the Greater Black Sea Region.
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