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Poziţionată în dreptul Istmului Ponto-Baltic – zonă de importanţă 
geostrategică excepţională, situată la confluenţa dintre marile spaţii eurasiatic 
şi euroatlantic –, frontiera estică a Alianţei Nord-Atlantice se confruntă cu 
o serie de ameninţări, care exced în diversitate şi amplitudine provocările 
existente la nivelul altor teritorii de graniţă ale Alianţei. Pe lângă ameninţările 
istorice, permanente, generate de poziţia geografică şi geopolitică a statelor 
flancului estic, există şi noi ameninţări, create în context pandemic şi, mai 
ales, în contextul erei tehnologice actuale. Articolul de faţă îşi propune să 
identifice şi să analizeze principalele riscuri şi ameninţări cu care se confruntă 
statele care aparţin flancului estic al NATO şi să argumenteze necesitatea unui 
sprijin complex, plurivalent, pentru materializarea, consolidarea şi securizarea 
Coridorului Nord-Sud Est-European.

Cuvinte-cheie: Istmul Ponto-Baltic, era tehnologică, NATO, Coridorul Nord-Sud 
Est-European, Federația Rusă.
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INTRODUCERE
Denumit ca atare la începutul secolului al XX-lea de către istoricul 

polonez Oskar Halecki (1891-1973), Istmul Ponto-Baltic a fost considerat 
de unii geografi drept adevărata frontieră a Europei. Această fâșie de 
pământ dintre litoralul sudic al Mării Baltice și litoralul nordic al Mării 
Negre, cuprinsă între Poarta Moraviei la vest și Munţii Caucaz la est 
(vezi harta din figura nr. 1), constituie, din punct de vedere geopolitic, 
limesul dispus între puterea care controlează de secole zona pivot a 
Eurasiei, pe de o parte, și puterile dominante în Europa atlantică, de 
partea cealaltă. Statutul său geopolitic de spaţiu-tampon între două 
mari spaţii globale i-a pecetluit destinul, Istmul Ponto-Baltic și cele 
două mări semi-inchise aferente devenind subiect al preocupărilor de 
dominaţie ale principalilor jucători geostrategici activi din imediata sa 
vecinătate. 

Mai mult, relieful preponderent de câmpie al Istmului reprezintă și 
frontiera vestică a puterii pivot, astăzi numită Federaţia Rusă, frontiera 
sa cea mai vulnerabilă, pentru că, spre deosebire de celelalte ţinuturi 
de graniţă ale sale, care beneficiază de protecţia naturală asigurată de 
gheţuri, păduri dese sau de podișurile Asiei Centrale, în vest, câmpiile 
și ecartamentul de peste 800 de mile ale Istmului obligă Rusia la un 
efort uriaș de apărare. 

ISTMUL PONTO-BALTIC – SPAȚIU DE COMPRESIE 
GEOPOLITICĂ ȘI PIVOT ÎNTRE EST ȘI VEST
Ca orice spaţiu-tampon, Istmul Ponto-Baltic dobândește caracter 

pivotal și, implicit, o valoare geostrategică uriașă atât pentru puterea 
pivot, cât și pentru puterile atlantice, în măsura în care acest teritoriu 
se poate transforma fie într-o barieră, blocând fluxurile umane, 
militare, comerciale dintre cele două mari spaţii globale, fie într-o 
poartă deschisă spre oricare dintre acestea. Prin urmare, controlul 
pivotului ponto-baltic devine un imperativ strategic de maximă 
importanţă deopotrivă pentru puterea pivot eurasiatică, al cărei 
inel intern de securitate își are „piatra prețioasă” în dreptul Istmului  
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Ponto-Baltic, precum și pentru SUA, puterea dominantă a spaţiului 
atlantic, interesate să își prezerve prezenţa în Eurasia în zone strategice 
de mare importanţă. Geoeconomic, Istmul reprezintă un hub și un 
nexus al coridoarelor de transport care unesc, pe axa Vest-Est, Europa 
de Asia și, pe axa Nord-Sud, spaţiul arctic de Levant și Mediterana. 

Figura nr. 1: Istmul Ponto-Baltic1 

Şi, tot din punct de vedere geopolitic, Istmul Ponto-Baltic este o 
zonă de compresie și de convergenţă, supusă presiunii geopolitice 
provenite dinspre cele două masive câmpuri de forţă învecinate, care 
se poate transforma într-o centură de ruine – un statut geopolitic 
comun cu Orientul Mijlociu sau cu Transcaucazia, alte spaţii-tampon 
inter-civilizaţionale cunoscute pentru procesele geopolitice active care 
le-au marcat devenirea în cursul ultimului secol și care au sfârșit prin a 
declanșa războaie și conflicte îngheţate, fragmentări teritoriale, eșuare 
statală, infracţionalitate, terorism, sărăcie și subdezvoltare.

Prin urmare, prin natura atributelor sale geografice, geopolitice, 
geostrategice și geoeconomice, Istmul Ponto-Baltic reprezintă unul 
dintre spaţiile cele mai disputate din punct de vedere geopolitic 
din Eurasia și predispune statele din regiune la ameninţări de fond, 

1 Preluare de pe https://media.hotnews.ro/media_server1/image-2016-10-24-21370829-0-istmul-
ponto-baltic.jpg, accesat la 10 noiembrie 2021.

Geoeconomic, 
Istmul reprezintă 
un hub şi 
un nexus al 
coridoarelor de 
transport care 
unesc, pe axa 
Vest-Est, Europa 
de Asia şi, pe 
axa Nord-Sud, 
spaţiul arctic 
de Levant şi 
Mediterana.



105

GÂNDIREA  
MILITARĂ 

ROMÂNEASCĂ

INFORMAȚII ȘI SECURITATE

Principalele riscuri și amenințări la flancul estic al NATO

structurale, izvorâte din legităţi geopolitice descrise de paradigma 
dominaţiei globale.

Din punct de vedere politic, Istmul este împărţit între 10 state 
suverane, dintre care:

• șase sunt membre ale NATO (și ale Uniunii Europene) și 
alcătuiesc flancul estic al Alianţei, respectiv: Estonia, Letonia, 
Lituania, Polonia, România, Bulgaria;

• unul, Belarus, se află în sfera de influenţă a puterii pivot; 
• celelalte trei se află în „zona gri” dintre cele două câmpuri 

de forţe, fiind supuse fragmentărilor și conflictelor îngheţate 
orchestrate de Federaţia Rusă, respectiv Georgia, Ucraina și 
Republica Moldova. Toate cele trei state neafiliate sunt riverane 
Mării Negre, chestiune care transformă spaţiul pontic într-una 
din zonele cele mai instabile din punct de vedere securitar din 
Eurasia.

RISCURI ȘI AMENINȚĂRI PERMANENTE, STRUCTURALE
Poziţionarea statelor flancului estic al NATO la nivelul Istmului 

Ponto-Baltic atrage după sine riscuri și amenințări structurale, 
permanente, generate de:

 • imperativul strategic istoric al Rusiei de dominație a regiunii, 
inclus, încă din perioada Țarului Petru I (1672-1725), în rândul 
obiectivelor de dominaţie ale puterii estice. Astăzi, acest 
imperativ se materializează prin acţiunile de tip hibrid ale 
Federaţiei Ruse în regiunea Istmului Ponto-Baltic;

 • riscul transformării în spațiu de confruntare armată, în 
condiţiile oricărei schimbări a statu-quoului internaţional, care 
ar putea viza ecuaţia de securitate eurasiatică.

La aceste riscuri se adăugă alte riscuri și ameninţări, până în prezent 
structurale, determinate de:

 • dependența energetică de hidrocarburile provenite din Rusia;
 • riscul incapacității economice de a ține pasul cu sprintul 

tehnologic în condițiile războiului modern;
 • deficitul de infrastructuri de transport de mare viteză și/sau 

eficiente economic, care să asigure interoperabilitatea forțelor 
armate ale statelor flancului estic al Alianței: căi ferate, căi 
fluviale, autostrăzi, drumuri expres, aeroporturi/heliporturi;

 • îmbătrânirea populației și depopularea statelor flancului estic.
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Acțiunile de tip hibrid ale Federației Ruse  
în regiunea Istmului Ponto-Baltic

Imperativul strategic de dominaţie a regiunii Istmului Ponto-
Baltic este exprimat, în prezent, prin comportamentul agresiv al 
Federaţiei Ruse în raport cu statele acestui spaţiu, situate în imediata 
sa vecinătate. Este un comportament care include o varietate de 
acţiuni, de la militarizarea regiunilor Mării Negre și Mării Baltice până 
la războiul de tip hibrid desfășurat de acest stat în spaţiul pontic. 

În acest sens, trebuie menţionate riscurile de securitate pentru 
Alianţă, în contextul amplificării agresivităţii de tip hibrid a puterii 
pivot, care ar putea viza obiective strategice de maximă importanţă, 
precum sunt:

 • gurile Dunării, prin care se obţine accesul fluvial, foarte rentabil 
economic, spre centrul și vestul Europei;

 • estuarul Nistrului, care asigură accesul fluvial spre nordul 
european și dezenclavizarea Transnistriei – capul de pod rusesc 
din vecinătatea gurilor Dunării, aflat pe o axă strategică cu 
Kaliningrad, celălalt cap de pod rusesc din spaţiul baltic;

 • Insula Șerpilor, poziţionată strategic în imediata vecinătate a 
gurilor Dunării.

Astfel, acţiunile hibride ale Federaţiei Ruse la frontiera estică a 
Alianţei îmbrăcă multiple forme de manifestare ale războiului nelimitat, 
respectiv:

 • invazia militară a Georgiei din august 2008 (Dickinson, 2021) 
sau implicarea militară directă în confruntările armate din 
estul Ucrainei prin bombardarea poziţiilor armatei ucrainene, 
furnizare de armament rebelilor prin „convoaie umanitare” și 
mobilizare semnificativă de forţe terestre și aeriene rusești la 
graniţa cu Ucraina (Conflict in Ukraine);

 • operații de tipul insurgenței, urmate de delegarea puterii şi 
intervenție în cursul anexării Crimeii, în februarie-martie 2014. 
Procesul de anexare a Crimeei a început prin „organizarea 
populației rusofone” în vederea insubordonării civice și 
insurgenţei, pentru ca, ulterior, în teatru să apară „omuleții 
verzi”, adică militarii fără însemne naţionale, care au declanșat 
conflictul soldat, în final, cu anexarea peninsulei de către Rusia 
(Reuters, 2014);
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 • operații diversioniste (manipulare/negociere) şi operații 
de tip „steag fals”, menite să limiteze capacitatea de reacţie 
a competitorilor politici/geopolitici, precum se întâmplă 
în actuala criză migraţionistă de la graniţa Polonia-Belarus  
(Al Jazeera, 2021);

 • operații de subversiune, cu scopul de a altera/paraliza 
răspunsul politic al decidenţilor implicaţi în contracararea 
planurilor strategice ale Rusiei, care se pot identifica punctual 
în:

 − sprijinul financiar acordat unor formațiuni politice eurofobe 
și antioccidentale reunite în organizaţia neguvernamentală 
cunoscută sub numele de Eurasian Observatory for 
Democracy and Elections/EODE – Observatorul Eurasiatic 
pentru Alegeri și Democrație (Bruxelles – Paris – Moscova 
– Soci – Chișinău);

 − susținerea financiară și logistica acordată unor vectori 
mass-media, de tip think-tank și academic, ca, de pildă, în 
Republica Moldova, unde, în 2014, două dintre posturile TV 
cu orientare pro-occidentală, EURO TV și Alt TV, fuseseră 
cumpărate de magnatul Ilan Shor, apropiat de Kremlin2;

 • instrumentalizarea geopolitică a dependenței energetice a 
statelor europene de gazul rusesc, în ianuarie 2009 (BBC News, 
2009), în iunie 2014 (BBC NEWS EUROPE, 2014), septembrie 
2014 (Macalister, 2014) și, cel mai recent, în octombrie 2021 
(Vasilyeva, Hugler, 2021);

 • război(ul) psihologic (este) menit să intimideze oponenţii, 
precum „parada” celor înfrânţi, organizată de separatiștii 
pro-ruși din Donetk, de ziua naţională a Ucrainei, paradă care 
amintea de rândurile nesfârșite de prizonieri germani din cel 
de-Al Doilea Război Mondial (Toea, 2014);

 • acțiuni de şantaj, dezinformare (fake-news) şi propagandă 
mediatică, precum se afirmă în raportul „Outlook 2020: Bulgaria 
and NATO in European Defence” (Defence Ministry) –, publicat 
de Ministerul Apărării din Bulgaria. În acest raport se afirmă 

2 Potrivit site-ului http://www.rbnpress.info/wp/o-alta-mana-a-moscovei-in-spatiul-informational 
-al-r-moldova-cine-sunt-pionii/, O altă mână a Moscovei în spațiul informațional al Republicii 
Moldova. Cine sunt pionii? (4 iunie 2014), accesat la 4 octombrie 2021.
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că „Bulgaria este una dintre zonele cu cea mai mare concentrare 
a riscului și ameninţărilor din comunitatea euroatlantică”, 
deoarece este supusă unui război informatic, informaţional 
și propagandistic rusesc, desfășurat cu ajutorul unor 
reprezentanţi ai mass-mediei, ai factorilor politici și economici 
locali: „Propaganda activă și totală a politicilor rusești, mai ales 
prin intermediul entităților politice și economice bulgărești, 
prin intermediul mass-mediei și ONG-urilor, este un război 
informațional deschis, subminând integritatea instituțiilor și 
statului și atacând direct valorile democratice, spiritul și voința 
naționale” (Popescu, 2014);

 • acțiuni de spionaj, ca, de pildă:
− cazul eurodeputatului Jobbik, Bela Kovacs, acuzat că 

spionează în favoarea Rusiei (Jurnalul.ro, 2014);
− cazul Herman Simm, fost șef al departamentului de 

securitate al Ministerului Apărării al Estoniei, condamnat 
pentru spionaj în favoarea Rusiei (Baltic Monitor, 2019);

− expulzarea de către NATO a opt „ofițeri de informații 
nedeclarați” ruși, ca răspuns la crime și acte de spionaj care 
s-au desfășurat în Republica Cehă în cursul anului 2014 
(Heynes, 2021);

 • acțiuni de spionaj cibernetic și acte de război cibernetic, 
precum:

− atacul cibernetic cu numele de cod Epic Turla, din  
august 2014, generat de vorbitori de limba rusă, care a  
vizat documente clasificate din sfera siguranţei 
transatlantice, precum și din politica energetică europeană 
(Palade, 2014);

− atacul cibernetic cu numele de Dragonfly/Energetic Bear, 
din anul 2011, care a vizat informaţii din domeniul aviaţiei 
și apărării din SUA și Canada (Dragonfly , 2017);

− atacul cibernetic din cursul anului 2013, numit Energetic 
Bear, care a vizat ţinte din domeniul producţiei și furnizării 
de energie din SUA, Franţa, Italia, Germania, Polonia, 
Turcia, România și din alte state (Paganini, 2014);

− campania de spionaj cibernetic intitulată Sandworm, care a 
atins apogeul în anul 2014 și a ţintit servere aparţinând NATO, 
agenţii guvernamentale vest-europene, companii poloneze 
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implicate în afaceri cu energie, firme de telecomunicaţii din 
Franţa, din guvernul Ucrainei (Washington Post, 2014);

− atacul cibernetic din octombrie 2014 asupra Casei Albe, 
sediul administraţiei prezidenţiale a SUA (Nakashima, 
2014);

− atacul cibernetic paralizant NotPetya, din iunie 2017, care 
a avut ca ţintă sistemele informatice guvernamentale și 
de afaceri din Ucraina. Atacul s-a răspândit în sistemele 
informatice din întreaga lume și a cauzat daune de miliarde 
de dolari (Conflict in Ukraine, ib.) etc.;

 • rețele de criminalitate organizată, precum Laundromatul 
rusesc – reţeaua de spălare de bani controlată de Igor Putin, 
vărul actualului președinte al Federaţiei Ruse (OCCRP, 2014). 
În perioada 2010-2014, Laundromatul a „albit” 20 de miliarde 
de dolari. Reţeaua criminală a inclus politicieni, companii  
off-shore, bănci din Rusia, Moldova, Letonia, 90 de firme rusești 
aflate în legătură cu ofiţeri FSB3, lideri interlopi și judecători din 
Republica Moldova.

Riscul transformării în spațiu de confruntare armată
În ceea ce privește schimbările de statu-quo internaţional care ar 

putea viza ecuaţia de securitate eurasiatică, acestea se transformă 
în ameninţări la adresa securităţii statelor acestei regiuni, primele 
vizate de expansionismul rusesc și de posibilele jocuri de putere ale 
altor jucători geostrategici activi în spaţiul din imediata vecinătate a 
Istmului. Istoria ultimelor trei secole (de la domnia Țarului Petru I până 
în prezent) a demonstrat că marile confruntări hegemonice au sfârșit 
prin a transforma statele Istmului în teatre de operaţii și în „monede 
de schimb” în cursul negocierilor de pace purtate între marile puteri 
învingătoare sau între învingători și învinși4. De aceea, pentru statele 
Istmului, ieșirea din zona gri a statutului de spaţiu-tampon și afilierea 
în structuri militare de securitate colectivă precum este Alianţa NATO 
reprezintă imperative strategice vitale. Prin urmare, o ameninţare 
cu conotaţii structurale la adresa statelor flancului estic al Alianţei  

3 FSB - ФСБ - Федера́льная слу́жба безопа́сности Росси́йской Федера́ции; transliterat 
Federal›naia Slujba Bezopasnosti Rossiiskoi Federaţii – Serviciul Federal de Securitate al 
Federaţiei Ruse.

4 Vezi războaiele ruso-turce, războaiele ruso-suedeze, cele două războaie mondiale din secolul XX.
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o reprezintă orice acţiuni menite să dividă unitatea euroatlantică și să 
minimizeze rolul securitar al Alianţei și al parteneriatelor strategice cu 
SUA în regiune.

Dependența europenilor de hidrocarburile ruseşti
În acest context, devine evident că actuala dependenţă energetică 

europeană de hidrocarburile provenite din Rusia reprezintă o 
ameninţare majoră la adresa statelor membre ale Alianţei – o 
ameninţare și o vulnerabilitate, deopotrivă. Ameninţare, pentru că, în 
condiţiile unui conflict cu Federaţia Rusă, dependenţa europeană de 
gazul rusesc se transformă în instrument militar în mâinile Moscovei, 
cu consecinţe dramatice asupra rezilienţei societale. Şi o mare 
vulnerabilitate, cunoscută încă din anii 2000, când Consiliul European 
pentru Afaceri Externe (ECFR-1) a dat publicităţii un raport intitulat 
Power Audit on Bilateral EU-Russia Relations (ECFR-2) (Audit al 
distribuției puterii în relațiile bilaterale dintre Rusia și Statele Europene), 
în care s-a afirmat că, deși Europa este mult mai puternică decât Rusia 
atât economic (de 15 ori) și demografic (de 3 ori), cât și în privinţa 
cheltuielilor destinate apărării (de 7 ori), Rusia este cea care stabilește 
agenda în cadrul relaţiilor bilaterale, iar modul în care o face depășește 
regulile jocului. În acest sens, un rol important l-au avut dependenţa 
europenilor de hidrocarburile rusești și politica energetică a Rusiei 
în Europa Unită, politică vădit tributară strategiei antice de divide et 
impera. Aceste aspecte au fost susţinute și de Valerij Panyushkin și 
Mikhail Zygar, autorii volumului de referinţă Gazprom. Noua armă a 
Rusiei (Panyushkin, Zygar, 2008, p. 247). Este o vulnerabilitate născută 
din dependenţă, care se poate transforma oricând în ameninţare, 
mai ales că deciziile privind Articolul 5 în cadrul Alianţei se iau în 
unanimitate și jocul separatist al Rusiei poate afecta unitatea Alianţei.

Provocările generate de „sprintul” tehnologic contemporan
În ceea ce privește incapacitatea economică a statelor flancului 

estic de a ţine pasul cu „sprintul” tehnologic în condiţiile războiului 
modern, aceasta constituie o ameninţare extrem de serioasă în anii 
care urmează. 

În acest sens pledează evoluţia celui de-al doilea război din 
Nagorno-Karabakh, din toamna anului 2020, care a demonstrat că: 

• războiul de a cincea generaţie este cât se poate de actual;
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 • „armamentul convențional este vulnerabil și total ineficient 
în fața celui de ultimă generație. Pe cale de consecință, 
menținerea/achiziționarea unor sisteme de armament învechite 
este total contraproductivă și bugetivoră;

 • este nevoie de  un sistem integrat de apărare aeriană (IADS) 
pentru a contracara amenințările aeriene moderne, adică a 
combat cloud-ului aerian. O astfel de configurație, cu diferite 
straturi de capabilități moderne (cu rază lungă, medie, scurtă și 
foarte scurtă de acțiune) și bine conectate în rețea, ar permite 
o mai bună gestionare a pletorei de provocări, de la avioanele 
tradiționale și radare la roiuri de UAV;

 • rolul fundamental al războiului electronic în războiul modern;
 • certificarea transformării radicale a câmpului de luptă, în care 

operează deja sistemele fără pilot  și ‹vrăjitoriile› electronice;
 • rolul fundamental al factorului uman, responsabil de planificarea 

strategică a apărării, și al capacității unui stat de a-și asigura 
economic apărarea într-un prezent dominat de un extrem de 
rapid avans tehnologic reprezintă aspecte care atrag după 
sine nevoia unui sistem de învățământ militar flexibil, bazat pe 
creativitate, gândire analitică și gândire strategică, adaptat 
noilor realități ale războiului;

 • importanța covârșitoare a alianțelor/coalițiilor, fără de care 
niciun stat nu va mai putea rezista în condițiile ‹sprintului› 
tehnologic actual și viitor”. (Popescu, 2021).

În acest context, a devenit evident rolul fundamental al cercetării 
știinţifice în domeniul militar și civil, care, în viitor, va face diferenţa 
între supravieţuire și anihilare! Dar, cercetarea știinţifică tehnologică 
presupune existenţa unor platforme de cercetare știinţifică și a fondurilor 
pentru cercetare asigurate de economii industrializate puternice.  
Din păcate, restructurarea economică, independenţa de NATO a 
statelor flancului estic al Alianţei au adus cu sine dezindustrializarea 
acestor state, performanţe economice mai reduse și un risc crescut de 
înapoiere tehnologică faţă de ceilalţi membri ai Alianţei. Un risc care ar 
putea fi amplificat în viitorul apropiat de consecinţele în plan economic 
ale crizei pandemice SARS-CoV II. 

Un risc care s-ar putea transforma într-o vulnerabilitate majoră, în 
condiţiile unor atacuri disruptive masive, specifice erei tehnologice, 
capabile să paralizeze răspunsul statului ţintă. 
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Deficitul de infrastructură de transport de mare viteză

Deficitul de infrastructură de transport de mare viteză și/sau 
eficientă din punct de vedere economic care să unească statele flancului 
estic și pe cele central-europene și să asigure interoperabilitatea 
forţelor lor armate (căi ferate, căi fluviale, autostrăzi, drumuri expres, 
aeroporturi, heliporturi) reprezintă o vulnerabilitate, care, în contextul 
unui conflict regional, devine o ameninţare prin posibilitatea izolării 
terestre, comunicaţionale, a statelor estice. În acest sens, materializarea 
proiectelor de construcţie de infrastructuri de transport energetic, 
rutier, feroviar, fluvial, aerian și de date care fac obiectul Iniţiativei celor 
Trei Mări5 dobândește caracter în primul rând strategic pentru Alianţă. 
Iar România și Polonia trebuie să fie angrenate în masterplanurile care 
vizează dezvoltarea acestor infrastructuri, având în vedere că sunt 
state-pilon ale flancului estic al Alianţei.

Prin urmare, statele flancului estic, prin natura poziţiei lor 
geostrategice și a complexităţii ameninţărilor cu care se confruntă, ar 
trebui să beneficieze de sisteme de armamente ultra-moderne, pentru 
a putea rezista în faţa unui atac simetric din partea competitorilor 
strategici regionali și pentru a descuraja cu succes eventualele intenţii 
ofensive ale acestora în regiune, sisteme de armamente de ultimă 
generaţie, care să le asigure interoperabilitate cu forţele armate aliate, 
în paralel cu întărirea capacităţii instituţionale de contracarare a 
acţiunilor de tip hibrid.

Îmbătrânirea populației şi depopularea statelor flancului estic

Precum se menţionează în Strategia Națională de Apărare a 
Țării elaborată de președinţia României, „în domeniul social, mediul 
de securitate este influențat de evoluția demografică asimetrică, 
urbanizarea rapidă, polarizarea societăților, accentuarea fenomenului 
de îmbătrânire a populației, creșterea individualismului și a izolării 
în spațiul virtual, a vulnerabilității mediilor de socializare online 
la acțiunile de război informațional și de fenomenul migrației.  
De asemenea, intensificarea procesului de urbanizare vulnerabilizează 

5 The Three Seas Initiative, preluare de pe https://3seas.eu/, accesat la 30 octombrie 2021.
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orașele în special la schimbările climatice și asigurarea condițiilor 
minime de trai”. (Strategia Naţională de Apărare a Țării, 2020).  
Toate aceste disfuncţionalităţi, între care se distinge asimetria 
demografică prin îmbătrânire și depopulare, constituie, deopotrivă, 
vulnerabilităţi punctuale ale statelor membre și ameninţări la adresa 
securităţii Alianţei – prin efectul cumulativ al consecinţelor în plan 
economic și militar generate de procentele crescute de populaţie 
îmbătrânită, știut fiind că puterea demografică este fundamentală în 
ecuaţia puterii statale sau suprastatale.

RISCURI ȘI AMENINȚĂRI CONJUNCTURALE
O altă categorie de riscuri și ameninţări la adresa statelor flancului 

estic sunt reprezentate de ameninţările conjuncturale, care se dezvoltă 
în funcţie de contextul geopolitic. În această categorie se înscriu:

 • emergența unor noi jucători geostrategici activi în regiunea 
Istmului Ponto-Baltic, care ar putea complica jocul geopolitic 
regional:

 • declanșarea unor conflicte/războaie regionale, care ar putea 
determina valuri migraționiste destabilizatoare asupra statelor 
flancului;

 • amplificarea activității rețelelor de infracționalitate organizată 
și terorism;

 • crize generate de pandemii sau alte cataclisme naturale.

Emergența unor noi jucători geostrategici activi  
în regiunea Istmului Ponto-Baltic,  
care ar putea complica jocul geopolitic regional

Acești jucători pot fi state, organizaţii internaţionale sau alianţe 
militare. În acest sens trebuie amintită emergenţa locală a Chinei, stat 
care a dezvoltat în regiune Formatul 16+1 (Parlamentul European, 
2011) (fost 17+1 înainte de retragerea Lituaniei, vezi harta din  
Figura nr. 2), suprapus Coridorului Nord-Sud/Iniţiativa celor Trei 
Mări, din care fac parte și state din Peninsula Balcanică, acestea fiind 
cunoscute ca aparţinând sferei de influenţă a Federaţiei Ruse (Popescu, 
2020, p. 253). 
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Figura nr. 2: Formatul 17+16

De asemenea, prezenţa regională economică a transformat China 
în partener economic principal al unor state ale Istmului. Spre exemplu, 
în 2020, China era principalul partener de export al Georgiei (Agenda.
ge), principalul partener statal comercial al Ucrainei (Tass, 2021), 
partener strategic al Bulgariei (Xinhuanet, 2019) și important partener 
comercial al Letoniei, Moldovei, Belarusului. Desigur, simpla prezenţă 
economică a Chinei nu poate constitui o ameninţare pentru NATO. Însă, 
ea se poate transforma într-o ameninţare, dacă emergenţa Chinei în 
regiune este rezultatul unui joc geopolitic în care este implicată Rusia. 
Pentru că un astfel de joc ar aduce laolaltă puterea militară a Rusiei 
și puterea economică a Chinei, două mari puteri angrenate masiv în 
actualul „sprint” tehnologic. Este un scenariu veridic, dacă ne amintim 
că Istmul Ponto-Baltic și Peninsula Balcanică sunt zone geopolitice 
extrem de valoroase pentru interesele de securitate ale Rusiei. Prin 
urmare, emergenţa Chinei în aceste spaţii nu se putea realiza fără 
acordul Rusiei, deloc întâmplător Formatul 16+1 fiind complet degrevat 
de dimensiunea energetică, atât de sensibilă pentru puterea pivot.

6 Preluare de pe https://i1.wp.com/www.silkroadbriefing.com/news/wp-content/uploads/ 
2019/08/CEEC.jpg?quality=90&strip=all&ssl=1, accesat la 1 noiembrie 2021.
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Desigur, situaţia se poate complica dacă, în viitor, se va constitui 
blocul geopolitic ruso-chinez, cel mai probabil pe structura Organizaţiei 
de Cooperare de la Shanghai7. Chestiunea aceasta ar putea conduce 
la aderarea Chinei la Organizaţia Tratatului de Securitate Colectivă 
(CSTO) și la constituirea unui bloc militar ruso-chinez la frontiera estică 
a Alianţei! Un bloc militar care ar aduce laolaltă statutul de centralitate 
geopolitică în Eurasia, resursele, puterea militară și tehnologică 
ale Rusiei cu resursele, accesul nemijlocit la mările calde, puterea 
demografică, militară, economică și tehnologică ale Chinei. Un bloc 
militar care ar determina apariţia unei noi „cortine de fier” la graniţa 
de est a Alianţei. Această dinamică geopolitică depinde în mod exclusiv 
de calculul geopolitic al Rusiei și de poziţionarea sa în contextul 
competiţiei de putere dintre celelalte două puteri ordonatoare ale 
sistemului internaţional – SUA și China.

Declanşarea unor conflicte/războaie regionale  
care ar putea determina valuri migraționiste destabilizatoare 
asupra statelor flancului
Având în vedere statutul geopolitic al regiunii și interesele 

jucătorilor geostrategici activi în zona Istmului Ponto-Baltic, scenariul 
menţionat în subtitlu s-ar putea materializa. Panideile care au dominat 
gândirea geopolitică a începutului de secol XX ar putea readuce în 
actualitate aceleași riscuri de securitate ca și în perioada premergătoare 
conflagraţiilor hegemonice. Expansionismul rusesc în regiunea Mării 
Negre s-ar putea solda cu un război deschis cu Ucraina, mai ales dacă 
Rusiei i se va oferi provocarea de care are nevoie pentru a-și justifica 
invazia. Într-o astfel de situaţie, statele flancului estic se vor confrunta 
cu valuri de refugiaţi proveniţi din imediata lor vecinătate, peste care 
s-ar putea suprapune valurile de migranţi din Asia de Sud care ajung 
la frontiera Alianţei și pe filiera rusească, așa cum se poate constata în 
prezent la graniţa Poloniei cu Belarus. Valurile migraţioniste aduc cu 
sine un cortegiu de riscuri și de ameninţări la adresa securităţii statelor 
flancului estic, care vizează toate dimensiunile securităţii naţionale. 
Riscurile sunt amplificate pe fondul pandemiei actuale și al nevoii de 
securizare sanitară a teritoriilor naţionale.

7 The Shanghai Cooperation Organization,  http://eng.sectsco.org/, accesat la 1 noiembrie 2021.
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Amplificarea activității rețelelor de infracționalitate  
organizată şi terorism

Figura nr. 3: Regiunea extinsă a Balcanilor Eurasiatici8

O amplificare a activităţii reţelelor de infracţionalitate organizată 
și terorism s-ar putea produce pe fondul înmulţirii focarelor de 
instabilitate din Africa de Nord și de Est și din spaţiul extrem de volatil 
în plan securitar al regiunii extinse a „Balcanilor eurasiatici” – care 
include Orientul Mijlociu, Transcaucazia, Asia Centrală și de Sud (vezi 
harta din Figura nr. 3). O astfel de amplificare a infracţionalităţii, în 
conivenţă sau nu cu acţiuni hibride orchestrate de Federaţia Rusă sau 
de către alţi actori internaţionali, ar putea inunda cu migranţi frontiera 
estică a Alianţei, ar putea forţa pătrunderea militanţilor reţelei islamiste 
globale și ai altor grupări teroriste/insurgenţe non-islamiste, ale căror 
acţiuni ar putea destabiliza grav statele de frontieră. De asemenea, 

8 Preluare de pe https://fromestopwarscampaign.wordpress.com/2014/10/18/the-reverse-
brzezinski-the-ultimate-eurasian-dilemma/, accesat la 1 noiembrie 2021.
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orice activitate infracţională, de la traficul cu arme murdare și droguri 
la traficul cu fiinţe umane sau cu medicamente contrafăcute, reprezintă 
atentate la siguranţa cetăţenilor statelor membre ale Alianţei și, pe 
cale de consecinţă, ameninţări la adresa securităţii Alianţei.

Crize generate de pandemii sau de alte cataclisme naturale
Pandemia SARS-CoV II a adus în prim-plan ameninţarea reprezentată 

de microorganismele patogene și nevoia unui răspuns coordonat, 
planetar, în privinţa gestionarii sănătăţii publice. Pandemia în 
desfășurare a reliefat vulnerabilităţile sistemelor sanitare și a reiterat, 
la 100 de ani de la gripa spaniolă, nevoia unor arhitecturi regionale 
de securitate medical-sanitară, în paralel cu o reconceptualizare a 
securităţii, în care dimensiunea medical-sanitară să dobândească 
un caracter de sine stătător. Haosul și lipsa totală de pregătire a 
guvernelor lumii din primele luni ale pandemiei au demonstrat că, 
în absenţa acestor mecanisme instituţionale, memoria colectivă nu 
reţine pe termen lung învăţămintele unor dezastre similare prin care a 
trecut. Prin urmare, doar o regândire a securităţii medicale și sanitare, 
ca dimensiune separată, de sine stătătoare a securităţii naţionale și 
a securităţii Alianţei ar putea crește nivelul de pregătire în astfel de 
situaţii sau în cazul, mult mai grav, al unui atac biologic! Un astfel 
de atac biologic ar putea viza oamenii, șeptelul, recolta, pădurile, 
provocând daune incomensurabile în absenţa unor protocoale clare, 
a echipamentelor și infrastructurilor specifice acestui tip de agresiune.

De asemenea, nu trebuie omise nici alte tipuri de calamităţi 
naturale care ar putea genera crize umanitare și care se transformă 
în riscuri regionale de securitate cu impact asupra statelor Alianţei 
(cutremure masive urmate de tsunami și explozii uriașe etc.). 

DE CE ESTE NEVOIE SĂ SE MATERIALIZEZE  
CÂT DE CURÂND CORIDORUL NORD-SUD EST-EUROPEAN
O parte dintre vulnerabilităţile, riscurile și ameninţările structurale 

cu care se confruntă astăzi statele flancului estic ar putea fi atenuate prin 
construirea Coridorului Nord-Sud Est-European subsumat Iniţiativei 
celor Trei Mări și Formatului B9. Astfel, prin construirea reţelelor 
de transport de hidrocarburi, a reţelelor de transport rapid rutier și 
feroviar, a reţelelor de transport de date, prin dezvoltarea facilităţilor 
de transport aeroportuar și portuar, a facilităţilor de transport fluvial, 
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statele flancului estic și, implicit, Alianţa ar fi degrevate de dependenţa 
energetică de hidrocarburile provenite din Rusia, de deficitul de 
infrastructuri de transport de mare viteză, crescând interoperabilitatea 
forţelor armate ale statelor flancului estic al Alianţei și, totodată, 
capacitatea de mobilizare. În plus, aceste proiecte de infrastructură 
generează activitate economică, extrem de binevenită în contextul 
dezindustrializării statelor flancului și al imperativelor generate de 
„sprintul” tehnologic actual. Pe de altă parte, plusul de securitate adus 
de coridor generează prosperitate, care se reflectă demografic prin 
creșterea natalităţii și prin stoparea depopulării.

Un flanc estic puternic și securizat înseamnă un mare avantaj 
pentru Alianţă, în contextul provocărilor de securitate din spaţiul 
Indo-Pacific și cel subsaharian. Un flanc estic puternic este o garanţie 
a unităţii transatlantice și un factor de descurajare și de contenţie a 
Rusiei în actualul său perimetru de influenţă. Un flanc estic puternic 
este, pe termen mediu și lung, varianta cea mai rentabilă economic 
pentru celelalte state ale Alianţei, care nu vor mai trebui să intervină 
economic în sprijinul mai slabilor lor parteneri din Est. 

Şi, nu în ultimul rând, interoperabilitatea asigurată de existenţa 
infrastructurilor reprezintă un atu în efortul de contracarare a riscurilor 
și ameninţărilor generate de reţelele de infracţionalitate organizată și 
terorism, de valurile migraţioniste, de crizele umanitare declanșate de 
cataclismele naturale și de celelalte ameninţări conjuncturale.
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