
ROMÂNIA – PIVOTUL EUROATLANTIC AL REGIUNII

Fundaþia Universitarã a Mãrii Negre împreunã cu New Strategy Center au
organizat, în data de 28 martie 2016, dezbaterea intitulatã „România – Pivotul
Euroatlantic al Regiunii“. Evenimentul a fost moderat de preºedintele New Strategy
Center, Ionel Niþu, ºi s-a bucurat de prezenþa a numeroºi specialiºti în relaþiile
internaþionale ºi în politica externã a României ºi de reprezentanþi ai instituþiilor
statului cu atribuþii în domeniul politicii externe ºi de securitate, printre care Dan
Mihalache, ºeful Cancelariei Prezidenþiale, Cãlin Ungur, consilier de politicã ex-
ternã al primului ministru, Daniel Ioniþã, secretar de stat pentruAfaceri Strategice,
ambasadorul Sergiu Celac, membru al Consiliului Director al Fundaþiei Univer-
sitare a Mãrii Negre, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, director ISPRI ºi preºedinte
al Fundaþiei Universitare a Mãrii Negre, Ion M. Ioniþã, redactor-ºef al revistei
Historia.
Principala temã a dezbaterii a fost centratã în jurul unei posibile ºi de dorit

perspective asupra vecinãtãþii României care sã integreze axa esticã ºi cea sudicã.
Acest demers reclamã o abordare integratã Est-Sud a problematicii circumscrise
spaþiului balcanic ºi Mãrii Negre, abordare care poate menþine interesul aliaþilor
pe subiecte care sunt importante pentru România. Participanþii la dezbatere au
susþinut cã integrarea abordatã a celor douã spaþii, Marea Neagrã ºi Balcanii repre-
zintã cheia acestei perspective, care poate sã substanþializeze profilul României
în cadrul Uniunii Europene ºi al Alianþei Nord-Atlantice, ca þarã ce se aflã la inter-
secþia celor douã plãci tectonice geopolitice.

REGIUNEA MÃRII NEGRE ÎN DEZBATEREA VIITOAREI
STRATEGII A UE PRIVIND POLITICA EXTERNÃ

ªI DE SECURITATE

Institutul de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale „Ion I. C. Brãtianu“ a fost
coorganizator al unei importante conferinþe cu titlul „Regiunea Mãrii Negre –
pentru un viitor mai sigur“, organizate de Ministerul Afacerilor Externe, New
Strategy Center ºi Institutul de Studii de Securitate al UE, desfãºuratã în Bucureºti,
în 5 aprilie 2016. Evenimentul este integrat într-o serie de conferinþe de outreach,
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prin care statele membre ale Uniunii Europene îºi aduc o contribuþie la elabo-
rarea viitoarei Strategii Globale a Uniunii Europene privind Politica Externã ºi
de Securitate.
Federica Mogherini, Înaltul Reprezentant al UE, a fost mandatatã de Con-

siliul European desfãºurat în iunie 2015 sã elaboreze o nouã Strategie Globalã
de politicã externã ºi de securitate a Uniunii Europene. În contextul procesului
de elaborare a noii Strategii Globale, Serviciul European de Acþiune Externã, în
parteneriat cu Institutul de Studii de Securitate al UE (EUISS) a propus organi-
zarea de cãtre statele membre, pe bazã de voluntariat, a unor evenimente de tip
outreach, în care sã fie abordate principalele teme relevante din perspectiva vii-
toarei Strategii ºi care sã permitã ca, alãturi de guvernele statelor membre, sã îºi
poatã exprima poziþiile ºi reprezentanþii mediul academic ºi ai think-tank-urilor
de profil. Reuniuni similare, la nivel de experþi, sunt organizate în aceste luni, în
toate statele membre ale UE, pe teme de interes deosebit pentru Uniune în
ansamblul sãu.
În acest context, de dezbateri la nivel european a fost organizatã ºi conferinþa

de faþã, în urma colaborãrii instituþiilor statului cu cele ale mediului academic ºi
societãþii civile.
În cadrul conferinþei a luat cuvântul ministrul Afacerilor Externe, Lazãr Co-

mãnescu, care a oferit o perspectivã de ansamblu asupra evoluþiilor din regiunea
Mãrii Negre, pe multiple dimensiuni ºi o evaluare a implicaþiilor acestora asupra
Uniunii Europene, în paralel cu posibilitatea promovãrii unor modalitãþi de acþi-
une specifice în viitor.
Ministrul român al Afacerilor Externe a reliefat semnificaþia deosebitã a te-

maticii aflate în dezbatere, în contextul provocãrilor de astãzi, având în vedere
impactul major pe care evoluþiile din regiunea noastrã îl are asupra stabilitãþii ºi
securitãþii Uniunii Europene, în ansamblul sãu.
De asemenea, înaltul demnitar român a subliniat necesitatea ca Uniunea

Europeanã sã se implice mai activ în vecinãtatea sa rãsãriteanã ºi în regiunea
Mãrii Negre, ceea ce ar fi în interesul extinderii ariei de prosperitate ºi securitate
la graniþele sale.
În cadrul conferinþei au mai luat cuvântul reprezentanþi ai ministerelor

de Externe din statele membre ale UE, reprezentanþi ai unor instituþii din
România ºi experþi ai unor think tank-uri româneºti ºi europene, printre care
ºi directorul Institutului de ªtiinþe Politice ºi Relaþii Internaþionale, prof. univ.
dr. Dan Dungaciu.

Alexandra Vasile
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SUMMITUL NATO DE LA VARªOVIA ªI PROCESUL DE
ADAPTARE STRATEGICÃ A ALIANÞEI

În perioada 25-26 aprilie 2016 a avut loc, la Bucureºti, Reuniunea directorilor
politici din ministerele apãrãrii ale statelor membre ale NATO, eveniment gãz-
duit de Ministerul român al Apãrãrii Naþionale. Cu aceastã ocazie, domnul amba-
sador Alexander Vershbow, adjunctul secretarului general al NATO, care a ºi
condus lucrãrile reuniunii amintite mai sus, a susþinut, în aula Bibliotecii Naþionale
a României, la data de 26 aprilie, o conferinþã publicã cu titlul Summitul NATO
de la Varºovia ºi procesul de adaptare strategicã a Alianþei.Conferinþa a fost orga-
nizatã în colaborare cu Facultatea de ºtiinþe Politice a Universitãþii din Bucureºti
ºi cu Ministerul Culturii.
Discursul domnului ambasador A. Vershbow a pus în luminã caracterul com-

plex al provocãrilor cu care alianþa politico-militarã nord-atlanticã se confruntã
în prezent pentru a-ºi îndeplini misiunea de a furniza membrilor sãi securitate
colectivã. Aceste provocãri, adeseori interconectate, presupun adaptarea alianþei,
în sensul identificãrii unei abordãri panoramice, cuprinzãtoare, precum ºi a instru-
mentelor concrete cu ajutorul cãrora tematici arzãtoare, precum relaþia cu Rusia,
întãrirea flancului estic al alianþei, situaþia din Orientul Mijlociu, din Nordul
Africii, terorismul internaþional, cybersecuritatea sau problema energeticã, sã fie
mai uºor ºi mai coerent de gestionat. Summitul NATO de la Varºovia, programat
pentru luna iulie a.c., va încerca sã defineascã adaptarea strategicã a alianþei la
aceste multiple provocãri.
Desigur, fiecare din aceste tematici poate face subiectul unor ample studii,

împletind analiza cu dimensiunea prospectivã, în care sã îºi facã loc ºi o viziune
cu privire la viitorul alianþei. Dl ambasador Vershbow le-a detaliat pe fiecare în
parte. Nu vom aminti decât accentul pus pe acþiunea destabilizatoare a Rusiei,
purtatã prin instrumentele pe care le furnizeazã propaganda, diversiunea, cyber-
atacurile ºi, desigur, instrumentul clasic al ocupãrii/anexãrii de teritorii, tot atâtea
argumente ce indicã faptul cã Rusia a încetat a mai respecta legile internaþionale.
Dupã Rãzboiul Rece, relaþia cu Rusia a avut, de altfel, un constant caracter dis-
continuu, întrerupt. De asemenea, a fost subliniatã necesitatea unei cooperãri la
un nivel mai înalt ºi mai consistent cu actorul internaþional care este Uniunea
Europeanã, în prezentul context în care situaþia din regiuni de mult timp inflamate,
precum Orientul Mijlociu sau Nordul Africii, se revarsã în mod direct asupra
vieþii de zi cu zi a cetãþenilor din Occidentul democratic. Componentele acestor
ameninþãri – precum atacurile cibernetice sau teroriste – nu sunt o modã trecã-
toare ºi fac necesarã pregãtirea civilã la un nivel ce presupune eforturi combinate,
susþinute. Pe ansamblu, nevoile de securitate presupun investiþii mai mari în do-
meniul apãrãrii, chiar dacã trendul actual ar fi contrar, justificat, printre altele, de
precaritatea resurselor cauzatã de o crizã economicã perpetuatã.
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Domnul ambasador Vershbow a subliniat rolul ºi importanþa României ca
membrã a acestei alianþe, participantã la misiunile din Kosovo ºi Afganistan, care
alocã o parte consistentã din buget domeniului apãrãrii ºi care gãzduieºte scutul
antirachetã de la Deveselu. Domnia sa a insistat asupra caracterului pur defensiv
al acestui sistem, explicând cã localizarea sa pe teritoriul românesc a fost deter-
minatã de criterii de geografie ºi fizicã, ºi nu de considerente legate de submina-
rea strategiei ruseºti, suspiciunile Rusiei în acest sens fiind nejustificate.
În încheierea conferinþei, domnul ambasador a rãspuns întrebãrilor adresate

din public. Dintre acestea, amintim: Care este resursa financiarã pentru întãrirea
flancului de est?; Cum se va soluþiona conflictul dintre Rusia ºi Ucraina?; Cum
va aborda NATO situaþia din Libia?; Care este abordarea NATO în cazul Boko
Haram?; Cum abordeazã NATO problematica atacurilor cibernetice?; Care sunt
principalele învãþãminte pentru NATO din intervenþia în Afganistan?; Care sunt
viitoarele state ce vor adera la NATO?.
Acest eveniment, dedicat mediului academic, universitar, diplomatic, guver-

namental, ºi presei, a fost încheiat de alocuþiunea domnului Mihnea Motoc,
ministrul Apãrãrii Naþionale, care a mulþumit domnului ambasador.

Sanda Cincã
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