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Regiunea Mării Negre este una foarte complexă și prezintă anumite 
vulnerabilități, cum ar fi absența unei arhitecturi de securitate regionale 
funcționale, care, în contextul actual de securitate, o face foarte susceptibilă 
la abordări de tipul războiului hibrid. Această realitate a fost evidențiată de 
succesul unor operațiuni hibride și neconvenționale în regiune, inclusiv unele 
care au țintit infrastructuri civile. Articolul propune abordarea insecurității 
Mării Negre dintr-o perspectivă bazată pe infrastructuri critice, subliniind atât 
pericolul reprezentat de amenințările hibride la adresa acestora, cât și măsurile 
pe care cadrul de Protecție a Infrastructurilor Critice (PIC) le poate oferi pentru 
a spori reziliența regională la amenințările hibride. Nu în ultimul rând, articolul 
evidențiază contribuțiile pe care România le poate avea la securitatea regională 
în domeniul PIC, în baza experienței sale și a succesului în implementarea 
acestuia la nivel național.

Cuvinte-cheie: infrastructuri critice, amenințări hibride, reziliență, guvernanță, 
Marea Neagră.
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INTRODUCERE
Anexarea ilegală a Peninsulei Crimeea în anul 2014 de către 

Federaţia Rusă a evidenţiat o evoluţie importantă în regiunea Mării 
Negre și în domeniul general al competiţiei inter-statale – ascensiunea 
utilizării mijloacelor de luptă asimetrice, neconvenţionale și hibride ca 
un complement sau chiar înlocuitor pentru acţiuni convenţionale. 

Acţiunile Rusiei, dar și ale altor actori din regiune pot fi interpretate 
drept încercări de a perturba funcţionarea infrastructurilor critice (IC) 
ale statelor ţintite pentru a cauza pierderi umane, daune materiale, 
pierderi de prestigiu de stat și de încredere din partea cetăţenilor, 
investitorilor, partenerilor și aliaţilor, dar și pentru a forţa entităţile 
afectate să reacţioneze într-un anumit fel.

Se poate argumenta că acţiunile hibride au existat de mai mult 
timp, însă variatele conflicte din Marea Neagră, din Orientul Mijlociu și 
din alte zone au dus la codificarea gândirii strategice în acest domeniu 
sub forma „războiului hibrid”, „războiului de generație nouă” și având 
componente cum ar fi „războiul economic” și „războiul legal” (lawfare). 
Astfel, atenţia acordată acestor evoluţii crește gradul de conștientizare 
a potenţialului războiului hibrid de a vătăma, a împiedica și a pune 
presiune pe un adversar prin mijloace utilizate sub pragul răspunsului 
militar și având ambiguităţi care pun piedici aplicării cadrelor actuale 
de guvernanţă a securităţii. 

Domeniul Protecţiei Infrastructurilor Critice (PIC) oferă concepte, 
strategii și instrumente pentru a promova rezilienţa împotriva 
ameninţărilor hibride emergente, într-un mediu de securitate complex 
și dinamic, care afectează funcţionarea sistemelor socio-tehnice pe care 
entităţi, cum ar fi statele, se bazează în mod critic în scopul funcţionării 
și al asigurării continuităţii activităţilor și calităţii vieţii cetăţenilor lor. 

Acest articol nu își propune să detalieze problema ameninţărilor 
hibride, ci reprezintă o argumentare în favoarea abordării unei 
perspective asupra mediului de securitate de la Marea Neagră, bazată 
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pe cadrul conceptual al Protecţiei Infrastructurilor Critice folosit oficial 
de către toate statele membre ale UE și ale NATO, precum și la nivelul 
organizaţional al UE și al NATO (Cașin, 2018). Ca metodă de lucru, 
în cuprinsul articolului sunt analizate specificităţile infrastructurilor 
critice din Marea Neagră și sunt formulate unele propuneri privind 
contribuţia românească la ameliorarea problemelor regionale de 
securitate cu ajutorul cadrului PIC.

PROTECȚIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE  
– CONSIDERAȚII GENERALE
Funcţionarea tuturor societăţilor, în special a celor avansate, 

depinde de bunuri și servicii produse de către infrastructuri variate. 
La nivel abstract, infrastructurile sunt sisteme mixte socio-tehnice 
compuse din active tehnice, organizaţii și legături de comunicare și 
includ conducte petroliere, centrale electrice, staţii de epurare a apei, 
drumuri, porturi, dar și administraţie publică, sectorul financiar, pe 
cel educaţional și pe cel de sănătate. Aceste infrastructuri sunt critice 
dacă distrugerea sau perturbarea lor produce efecte care depășesc 
pragurile instituite de autorităţile de profil pentru a reprezenta daune 
sau pierderi de funcţionalitate ce reprezintă ameninţări grave la adresa 
societăţilor afectate. Domeniul Protecţiei Infrastructurilor Critice oferă 
un cadru conceptual pentru a analiza aceste probleme și pentru a 
dezvolta metodologii de identificare și desemnare a infrastructurilor 
critice, în paralel cu planificarea protecţiei lor din perspectiva tuturor 
hazardelor pentru a genera atributul de rezilienţă (Gheorghe et al., 
2018). 

Conceptul de rezilienţă este utilizat în numeroase domenii, 
însă, în acest caz, se referă la capacitatea unui sistem de a preveni 
materializarea unui eveniment negativ și, în cazul în care se manifestă, 
sistemul rezilient minimizează daunele care rezultă și restaurează, în 
cât mai scurt timp, un nivel minim acceptabil de funcţionare, limitând, 
astfel, impactul asupra societăţii. PIC este un cadru important, pentru 
că atributul de criticitate devine un factor de selecţie important 
în decizia de alocare a resurselor limitate de securitate – nu putem 
proteja permanent toate infrastructurile și, prin urmare, trebuie să 
optimizăm alocarea resurselor limitate de protecţie pe baze raţionale, 
cum ar fi atenuarea celui mai mare impact asupra societăţii. 
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PIC prezintă câteva avantaje majore comparativ cu alte cadre de 
gândire și analiză sistemice, precum:

 � Infrastructurile critice sunt caracterizate de relaţii de 
interdependenţă în care schimbările în starea unei infrastructuri vor 
afecta starea alteia, în funcţie de criteriile care definesc topologia 
sistemului-de-sisteme și care reies din tiparele de producţie și consum 
de bunuri și servicii critice la nivelul societăţii. Aceste interdependenţe 
pot fi fizice, geografice, logice, informaţionale, cibernetice și chiar 
politice și sociale (Gheorghe, Schläpfer, 2006). Conceptul de sistem-
de-sisteme se referă la colecţii de sisteme care interacţionează 
pentru a produce rezultate și efecte care nu ar fi fost posibile pentru 
sistemele individuale (Eusgeld et al., 2018). Maier (1998) a definit cinci 
caracteristici ale sistemelor-de-sisteme: independenţa operaţională a 
sistemelor componente, independenţa lor managerială/administrativă, 
distribuţia lor geografică, fenomene și comportamente emergente 
(care rezultă din interacţiunile lor) și evoluţia lor graduală.

 � Perturbările în sistem generează nu doar efecte de prim rang, 
ci și de rang secund, terţ și așa mai departe, în conformitate cu relaţiile 
de interdependenţă. Aceste efecte produc fenomene care amplifică 
durata și consecinţele unui eveniment negativ în moduri care nu 
pot fi anticipate, cum ar fi prin eșecuri din cauză comună, eșecuri în 
escaladare și propagarea în cascadă a perturbărilor. Cele din urmă 
pot fi atât de complexe, încât depășesc capacitatea noastră de a le 
înţelege și de a le modela și, prin urmare, de a le anticipa, mai ales din 
moment ce apariţia lor se bazează pe „alinierea fortuită a punctelor 
de clivaj” care permit transmiterea perturbărilor de-a lungul întregului  
sistem-de-sisteme (Pescaroli, Alexander, 2016).

 � Cadrul PIC se află în continuă dezvoltare în direcţia analizării 
problemelor legate de complexitate, care rezultă în sisteme cu 
funcţionare ambiguă și incertă și care sunt mai mult decât suma 
componentelor lor în termeni de fenomenologie. Aceste sisteme 
prezintă comportamente emergente ce rezultă din interacţiunea dintre 
componentele de sistem și dintre componente și mediul înconjurător. 
Aceste comportamente nu pot fi anticipate din analiza componentelor 
individuale (Keating, Katina, 2016).

Cadrul protecţiei infrastructurilor critice poate fi descris drept 
un cadru transatlantic de gândire. Acesta a fost dezvoltat de către  
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o Comisie Prezidenţială stabilită de Administraţia Clinton (Casa Albă, 
1998) și implementată în urma atacurilor din 11 septembrie 2001, care 
au reliefat problemele ce rezultă din interdependenţe și propagarea 
în cascadă a perturbărilor (Department of Homeland Security, 2003).

Ulterior, Uniunea Europeană a legiferat ca statele membre să-și 
dezvolte cadre PIC în paralel cu dezvoltarea Programului European 
pentru Protecţia Infrastructurilor Critice (EPCIP), care este responsabil 
pentru infrastructurile critice europene (ICE) a căror perturbare 
sau distrugere ar afecta două sau mai multe state membre ale UE 
(Comisia Europeană, 2008). Iniţial, acest cadru european era limitat 
la ICE din domeniul transporturilor și cel al energiei, cărora li s-au 
adăugat infrastructurile cibernetice. Proiectele directivelor europene 
care modifică acest cadru european de PIC (Directiva pe rezilienţa 
entităţilor critice și Directiva NIS2) au fost publicate în decembrie 
2020 și au introdus în practica PIC conceptul de entitate critică, spre 
deosebire de formula proprietari/operatori de infrastructuri critice. 
De asemenea, aceste drafturi legislative propun mărirea numărului 
de sectoare de infrastructuri critice europene la 10: energia, sectorul 
bancar, transporturile, pieţele financiare, sănătatea, apa potabilă, 
apa menajeră, infrastructurile digitale, administraţia publică și 
spaţiul cosmic (Comisia Europeană, 2020-c). Extinderea aceasta, de 
lungă durată, a fost validată de experienţa pandemiei, care a cauzat 
perturbări în infrastructurile critice de la nivel european care nu 
fuseseră anticipate la nivelul strategiilor europene.

CARACTERISTICILE INFRASTRUCTURILOR CRITICE  
DIN REGIUNEA MĂRII NEGRE
Regiunea Mării Negre prezintă particularităţi ale sistemului-de-

sisteme de infrastructură critică care decurg din interacţiunea dintre 
specificităţile sale istorice și politicile și experienţele recente. 

Înainte de a o descrie, trebuie sa precizăm faptul că regiunea Mării 
Negre este un spaţiu fluid, a cărui caracterizare prezintă ambiguităţi și 
generează confuzii. Ne este imposibil să stabilim dacă regiunea este o 
graniţă sau un pod între Est și Vest sau între civilizaţii; din acest motiv, 
inclusiv definirea sa pune probleme. Triantaphyllou (2012) notează 
faptul că Marea Neagră este caracterizată de „fire narative aflate 
în competiție și conflict” care subminează posibilitatea cooperării 
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transfrontaliere în diverse domenii, precum al mediului și al protecţiei 
infrastructurilor critice. Problema devine și mai pronunţată dacă 
folosim formula mai amplă a regiunii – Regiunea Extinsă a Mării Negre 
(REMN), preferată de Uniunea Europeană și de Organizaţia pentru 
Cooperare Economică la Marea Neagră (OCEMN). În acest caz, avem 
fie patru state adiţionale, în viziunea UE, fie șase state adiţionale, în 
viziunea OCEMN. 

Regiunea este diversă inclusiv în plan civilizaţional, ceea ce 
generează dimensiuni transregionale către Mediterana de Est sau 
regiunea caspică, precum și dimensiuni subregionale, cum ar fi Caucazul 
de Sud. Nu în ultimul rând, Marea Neagră marchează o zonă de falii, fie 
religioase și civilizaţionale (creștinism și islam), fie geopolitice (NATO/
UE și Organizaţia de Cooperare de la Shanghai – OCS – sau Uniunea 
Economică Eurasiatică). 

Analiza de suprafaţă a regiunii evidenţiază complexităţile existente: 
România și Bulgaria (și Grecia, dacă o includem) sunt membre ale 
NATO și ale UE, Turcia este un membru al NATO imprevizibil și cu o 
relaţie tensionată cu UE și cu aliaţii săi (a devenit partener de dialog 
cu Organizaţia de Cooperare de la Shanghai și Federaţia Rusă, fiind 
membru fondator al OCS și al Uniunii Economice Eurasiatice, dar și un 
actor revizionist, care încearcă să-și menţină influenţa în vecinătatea sa 
prin generarea de conflict), iar Ucraina, Republica Moldova și Georgia 
sunt ţinte ale intervenţiilor hibride menite să declanșeze și să întreţină 
conflicte îngheţate etc.

Actorii regionali sunt divizaţi de: absenţa unei identităţi regionale; 
competiţia strategică – Rusia și NATO, OCS și NATO, imprevizibilitatea 
Turciei; conflicte îngheţate și în încălzire; conflicte etnice și religioase; 
absenţa unor instituţii și aranjamente preexistente de succes și 
funcţionale. Figura nr. 1 oferă un rezumat al acestor probleme.

Toate aceste probleme influenţează infrastructurile critice, precum 
și mediul de securitate regional, astfel:

 � Istoria complexă a regiunii Mării Negre a dus la imposibilitatea 
construirii unei arhitecturi de securitate instituţionalizate inter-state, 
care ar fi putut oferi baza cooperării pentru eforturile de îmbunătăţire 
a protecţiei infrastructurilor critice și pentru sporirea rezilienţei în 
regiune. De altfel, conflictul geopolitic a determinat actori regionali, 
cum ar fi Rusia, să submineze posibilitatea generării încrederii și 
capitalului politic necesar acţiunii colective în regiune.
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Figura nr. 1: Probleme principale la Marea Neagră

 � Instabilitatea persistentă, alături de conflictele îngheţate și 
calde, noi și vechi, a generat sincope legate de percepţia riscului care 
afectează actori locali și externi, precum și investitorii și cetăţenii.

 � Relieful infrastructurilor critice este fragmentat, marcat de lipsa 
interconexiunilor și de dificultatea geopolitică de creare a lor (atestată 
de proiectele eșuate din domeniul transportului de energie – Nabucco, 
South Stream – și de soarta propunerilor perene, cum ar fi „Drumul  
de centură al Mării Negre”).

 � Infrastructurile sunt eterogene – ele au fost create individual de 
către state, în decursul unor perioade cu sisteme economice și politice 
foarte diferite și în contextul unor diferenţe regionale persistente între 
acestea. Ecartamentele diferite ale reţelelor de cale ferată din sud-
vestul și din nord-estul Mării Negre atestă această realitate, printre alţi 
factori.

 � Sedimentarea diferitelor generaţii și straturi de infrastructuri 
generează un mediu complex, caracterizat, spre exemplu, de 
capacităţi industriale supradimensionate și slab întreţinute, precum 
și de capacităţi de transport multimodal subdimensionate. Riscurile, 
vulnerabilităţile și ameninţările generate sunt amplificate de decenii de 
sub-investire în mentenanţa infrastructurii, de distrugerile cauzate de 
conflictele din regiune, precum și de uzura infrastructurilor existente. 
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Sărăcia și disparităţile regionale la nivelul dezvoltării economice sau 
complexităţii activităţii economice contribuie la o diversitate regională 
cu impact negativ în termeni de securitate și de dotare cu infrastructuri.

 � Digitalizarea, ca fenomen de transformare fundamentală în 
topologia infrastructurilor critice, este propagată în ritmuri diferite în 
regiune, însă capacitatea de securizare a infrastructurilor digitalizate 
a rămas cu mult în urmă, din motive economice și de guvernanţă.  
Astfel, războiul hibrid are vector potent în regiune, sub forma atacurilor 
cibernetice (Tatar et al., 2017).

 � Regiunea rămâne o răscruce importantă la nivel global și, prin 
urmare, este scena unor proiecte importante de infrastructuri critice 
în energie (TurkStream, conducta trans-adriatică devenită funcţională 
în 2020), în domeniul transporturilor (Canalul Istanbul) și cel al 
infrastructurii digitale (Iniţiativa Drumul și Centura, Iniţiativa celor Trei 
Mări) (Mureșan, Georgescu, 2019). Aceste tipuri de infrastructuri au 
vizibilitate ridicată și impact geopolitic și, prin urmare, reprezintă ţinte, 
dar și elemente ale războiului hibrid în cadrul competiţiilor geopolitice. 
Figura nr. 2 oferă un rezumat al acestor puncte.

Figura nr. 2: Problemele principale care afectează infrastructurile la Marea Neagră

Guvernanţa infrastructurilor critice nu este singurul domeniu care 
a avut de suferit ca urmare a problemelor de la Marea Neagră, printre 
altele putem menţiona protecţia mediului și lupta contra criminalităţii 
organizate transfrontaliere. Delanoë evidenţiază, în acest sens, rolul 
regiunii în traficul de materiale și tehnologii nucleare (Delanoë, 2015) .
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POSIBILE CONTRIBUȚII ROMÂNEȘTI  
PENTRU CONTRACARAREA AMENINȚĂRILOR HIBRIDE  
LA MAREA NEAGRĂ
Poziţionarea României în regiunea Mării Negre la graniţa dintre 

UE/NATO și Federaţia Rusă/Organizaţia de Cooperare de la Shanghai/
Uniunea Economică Eurasiatică generează un context de securitate cu 
o complexitate de fond, care trebuie administrată pentru a preveni 
efectele perturbatoare ce ar afecta mai întâi România (din spaţiul 
euroatlantic integrat), apoi s-ar extinde către aliaţii săi.

De aceea, România, în calitate de jucător activ și cu o expunere 
semnificativă la efectele instabilităţii și deteriorării mediului de 
securitate din regiunea Mării Negre, are motivaţia de a-și utiliza 
avantajele și instrumentele în scopul securizării regionale prin adaptarea 
sistemică a PIC pentru contracararea riscurilor, vulnerabilităţilor și 
ameniniţărilor generate de contextul dificil de securitate. 

Această secţiune detaliază contribuţiile pe care România le poate 
avea în afara graniţelor sale, în regiunea Mării Negre, în domeniul 
protecţiei infrastructurilor critice și al rezilienţei sistemului-de-sisteme 
regional. Aceasta este o provocare, ţinând cont de constrângerile 
existente la nivel de resurse, de limitările jurisdicţionale, de 
instrumentarele deficiente și de variabilitatea voinţei factorilor de 
decizie de a investi în proiecte cu rezultate de securitate dificil de 
măsurat. Figura nr. 3 subliniază priorităţile unei abordări PIC românești 
în regiune, conform autorilor. 

Figura nr. 3: Prioritățile pentru Marea Neagră din perspectiva cadrului PIC (sursa: autorii)
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Exploatarea experienței naționale în domeniul PIC  
în favoarea altor state din regiune
Principala contribuţie a României poate fi realizată prin exploatarea 

experienţei sale de succes în aplicarea Directivei 114/2008 (Lazari, 
Simoncini, 2016) pentru a asista ţările din regiune să își dezvolte 
propriile programe-cadru în domeniul PIC compatibile cu abordarea 
europeană și integrând experienţa și bunele practici europene.  
Aceste acţiuni nu doar că îmbunătăţesc securitatea de bază la 
nivelul statelor, dar sporesc și compatibilitatea lor cu UE în termeni 
de integrare. România poate coordona o abordare multi-vectorială a 
transferului de cunoștinţe pentru generarea de capacitate, implicând 
instituţii de stat, sectorul academic, sectorul privat și societatea civilă. 
Entităţile românești pot, de asemenea, să preia iniţiativa în a servi 
drept interfaţă între alţi actori europeni interesaţi de implementarea 
cadrului PIC în regiunea Mării Negre și omologii lor din alte ţări, în 
special cele din zona Caucazului de Sud. 

Programul unei asemenea cooperări poate include:
• Asistenţă pentru realizarea proiectelor documentelor strategice 

și legislative în domeniul protecţiei infrastructurilor critice.
• Asistenţă în stabilirea unor programe educaţionale pentru 

experţi și factori de decizie.
• Punerea la dispoziţie a unor contacte pentru transfer de 

cunoștinţe între instituţii omoloage și pentru crearea unor 
entităţi cu rol în PIC, cum ar fi grupuri interinstituţionale de 
lucru, secretariate tehnice, centre pentru managementul 
crizelor și situaţiilor de urgenţă etc.

• Cooperarea în sfera neguvernamentală, pentru a crea entităţi 
precum asociaţii profesionale și sectoriale pentru protecţia 
infrastructurilor și serviciilor critice.

• Încurajarea unei mai bune cooperări cu industria de securitate 
din România, care poate oferi soluţii pentru probleme specifice.

Programul poate constitui o soluţie realistă, iar o abordare 
românească practică poate încorpora oricare sau toate aceste  
activităţi într-un plan de acţiune. Unul dintre autorii prezentei lucrări a 
contribuit la Cartea Verde a Protecţiei Infrastructurilor Critice a Ucrainei 
în cursul unui Advanced Research Workshop al NATO organizat în Kiev, 
în anul 2015, pe subiectul PIC (Mureșan, Georgescu, 2016).
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Susținerea extinderii EPCIP în Marea Neagră
A doua contribuţie a României ar putea fi aceea de a sprijini evoluţia 

Programului European de Protecţie a Infrastructurilor Critice (EPCIP) 
în direcţia dezvoltării dimensiunii securităţii pentru infrastructuri 
critice europene localizate în ţări care nu sunt state membre ale UE. 
Infrastructura critică europeană (ICE) este definită, în prezent, drept 
„o infrastructură critică națională, a cărei perturbare sau distrugere 
ar avea un impact semnificativ asupra a cel puțin două state membre 
ale Uniunii Europene” (OUG 98/2010, art. 3b), însă Comisia Europeană 
ar trebui să adreseze și dimensiunea/componenta non-europeană a 
ICE, care este un vector de propagare pentru riscuri și ameninţări. În 
acest mod, ar fi mobilizate resurse europene pentru acţiuni similare cu 
cele propuse în programul din secţiunea precedentă. Din moment ce 
România și Bulgaria sunt cele două state membre ale UE de la Marea 
Neagră și reprezintă prima zonă de transmisie pentru perturbări 
produse în regiune, înseamnă că cele două ţări ar fi, indirect, 
beneficiari principali ai eforturilor europene în regiune. Această 
expansiune a EPCIP se poate realiza numai pe baze voluntare și cu 
stimulente importante pentru statele cooperante, însă există deja un 
precedent, cel mai recent în cazul proiectului Nord Stream 2, în care UE 
a reglementat funcţionarea unei infrastructuri critice (prin separarea 
funcţiei de producţie și transport al energiei) în relaţia cu un stat terţ, 
în baza intereselor de securitate ale UE.

În plus faţă de extinderea EPCIP, UE ar putea transfera experienţa 
câștigată în zone cum ar fi Balcanii de Vest. Până în prezent, au fost 
dezvoltate o serie de programe și instrumente cu aplicabilitate în 
domeniul infrastructurilor critice, precum Strategia Balcanilor de Vest 
(Comisia Europeană, 2020-a) și Agenda de Conectivitate a Balcanilor 
de Vest (Comisia Europeană, 2020-b). Georgescu et al. (2020) au 
subliniat felul în care aceste abordări sprijină activităţi de tip PIC prin 
crearea de capacitate, transfer de cunoștinţe și creșterea gradului de 
conștientizare a situaţiei.

Promovarea strategiei Uniunii Europene  
pentru Macroregiunea Mării Negre
România poate argumenta în favoarea unei strategii macroregionale 

a Uniunii Europene pentru Marea Neagră. Macroregiunile sunt o nouă 
formă de guvernanţă în UE, care „încorporează (total sau parțial) 
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teritorii ale mai multor state centrate în jurul unor trăsături și provocări 
comune, identități comune, compatibilități istorice și culturale care 
formează un discurs ce fundamentează cooperarea funcțională și 
coeziunea teritorială în domenii cum ar fi transporturi, infrastructură 
și politici de mediu” (Gänzle, Kern, 2015). 

România a fost iniţiatoarea, alături de Austria, a Strategiei 
Macroregionale pentru Regiunea Dunării. Din moment ce nu 
există implicare în ceea ce privește redefinirea formulei extensive 
a Macroregiunii Dunării pentru a încorpora o extensie către Marea 
Neagră, considerăm că ar putea fi definită și implementată o nouă 
macroregiune pentru Marea Neagră. Un astfel de proiect poate fi  
propus alături de Bulgaria și, din moment ce macroregiunile 
încorporează regiuni funcţionale cu elemente transfrontaliere, ar 
putea include automat toate ţările din regiunea Mării Negre, chiar și 
din formula extinsă, care înglobează zone cum ar fi Caucazul de Sud. 
Această iniţiativă, bazată pe experienţa și resursele acumulate de 
Uniunea Europeană, ar putea oferi un cadru instituţional util pentru 
avansarea eforturilor de sporire a rezilienţei, putându-se dovedi mai 
utilă și mai performantă decât Organizaţia pentru Cooperare Economică 
la Marea Neagră, formula GUAM, Comunitatea Alegerii Democratice1 
și efortul european timpuriu al Sinergiei Mării Negre. 

Figura nr. 4 prezintă principalele componente ale Strategiei 
Dunării, care include și Republica Moldova și regiuni din Ucraina.  
O macroregiune a Mării Negre ar putea îngloba cea mai extinsă viziune 
a regiunii, incluzând și Grecia sau Caucazul de Sud. 

Figura nr. 5 subliniază principalele componente ale agendei 
Strategiei Dunării, care poate servi drept un punct de pornire pentru 
agenda Strategiei Mării Negre. Multe dintre aceste componente au o 
dimensiune legată de PIC pentru atingerea obiectivelor, iar subcapitolul 
„Întărirea regiunii” abordează explicit problema securităţii și ar putea 
include o componentă PIC.

1 Comunitatea Alegerii Democratice este o organizaţie interguvernamentală înfiinţată la  
2 decembrie 2015 de mai multe ţări din estul Europei – Estonia, Georgia, Lituania, Letonia, 
Republica Moldova, Macedonia de Nord, România, Slovenia și Ucraina. Sediul său este la Kiev. 
Scopul său este să promoveze democraţia, drepturile omului și supremaţia legii în regiunea 
Mării Baltice, Mării Negre și Mării Caspice. Printre observatori se numără alte ţări din regiune, 
alături de SUA, UE și OSCE. 
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Figura nr. 4: Harta macroregiunii Dunărea (Comisia Europeană, 2021-a)

Figura nr. 5: Pilonii Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (Comisia Europeană, 2021-b)

Dezvoltarea unei strategii macroregionale ar încorpora un spectru 
larg de probleme, cum ar fi economia, infrastructura, mediul și proiecte 
culturale, iar România ar putea promova o componentă de securitate 
mai bine dezvoltată, în plus faţă de orientarea către siguranţă a 
strategiilor macroregionale precedente. O astfel de componentă de 
securitate ar include securitatea cibernetică, securitatea lanţurilor de 
aprovizionare și alte elemente de noutate, unele specifice unei zone 
maritime, precum securitatea infrastructurilor submarine (conducte, 
cabluri de fibră optică etc.). 

Proiectul macroregiunii Mării Negre ar răspunde la multiple nevoi 
ale regiunii care reies din secţiunile precedente – nevoia de investiţii 
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coordonate în infrastructură sustenabilă, nevoia unui forum funcţional 
și orientat către rezultate al ţărilor din regiune, în contextul absenţei 
unei arhitecturi de securitate regionale funcţionale, investiţii canalizate 
precis spre rezilienţă –, dar ar constitui și un efect moral pozitiv în 
urma implicării UE într-un proiect concret cu beneficii definite și în 
perspectiva unei contribuţii transatlantice, ţinând cont de cooperarea 
NATO-UE pe securitate maritimă, ameninţări hibride și securitate 
cibernetică. 

Nu în ultimul rând, trebuie amintit faptul că o abordare 
macroregională oferă posibilitatea unei abordări calibrate asupra 
contactelor și cooperării cu Federaţia Rusă, la o dată ulterioară, dacă 
va fi considerată utilă (Gänzle, 2017). Înainte de confirmarea pivotului 
Rusiei către revizionism, iredentism și confruntare agresivă, formulele 
de cooperare transfrontalieră din regiunea Mării Baltice, incluzând 
Strategia Macroregiunii Baltice și Consiliul Nordic, au avut un rol similar 
în managementul contactelor și relaţiilor cu Rusia (Gänzle, 2017).

Acțiuni prin Inițiativa celor Trei Mări
Nu în ultimul rând, România ar trebuie să își amplifice eforturile 

în cadrul Iniţiativei celor Trei Mări, cadru regional de cooperare 
preexistent și funcţional care se află încă într-o fază de creștere 
și dezvoltare conceptuală în care dimensiuni și proiecte noi pot fi 
adăugate (Żurawski vel Grajewski, 2017). 

Mureșan și Georgescu (2017) menţionează că „Regiunea Mării 
Negre, per ansamblu, este cea mai puțin dezvoltată dintre cele trei 
mări, în funcție de infrastructură și bogăție acumulată. Fracturi 
politice au împiedicat formarea unor rețele de infrastructură  
pan-regionale, iar conflictele curente și punctele fierbinți geopolitice 
sunt în detrimentul economiei regiunii și al atractivității pentru 
investitori”. Așadar, componenta Mării Negre a Inițiativei celor  
Trei Mări reflectă dezavantajele structurale care există între Marea 
Neagră, Marea Adriatică și cea Baltică în termeni economici, 
instituţionali, de infrastructură, dar și ca actori. 

În materie de actori implicaţi, Mării Negre îi lipsește grupul de ţări 
puternice, bogate și sofisticate tehnologic, aliniate cu Vestul, înclinate 
către cooperarea în cadre multilaterale în scopul coordonării creării 
de instituţii reziliente și al încurajării comportamentelor care duc la 
pace regională, stabilitate, rezilienţă și previzibilitate. România trebuie 
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să utilizeze parteneriatele strategice cu SUA și cu Polonia pentru 
a accelera proiecte specifice cu impact de securitate în zona Mării 
Negre, în domenii cum ar fi infrastructura de transport cu potenţial 
de mobilitate militară, securitate cibernetică etc. Figura nr. 6 oferă un 
rezumat al propunerilor legate de contribuţia potenţială a României 
din perspectiva PIC. 

Figura nr. 6: Propuneri de contribuții românești în domeniul PIC în regiunea Mării Negre

CONCLUZII
Regiunea Mării Negre este caracterizată de un mediu de securitate 

dinamic și provocator, iar importanţa sa va crește nu doar ca o sursă de 
perturbări și de instabilitate, dar și  în termeni economici, cu proiecte 
în domeniul transporturilor și energiei (cum ar fi noul Canal Istanbul). 
Între timp, perpetuarea și înrăutăţirea problemelor care afectează 
infrastructurile critice ale regiunii, într-un mediu global tot mai 
interconectat, vor da naștere la noi riscuri, vulnerabilităţi și ameninţări 
cu o anvergură potenţial mai mare decât capacitatea ţărilor din regiune 
de a le aborda singure.

O analiză din perspectiva cadrului de Protecţie a Infrastructurilor 
Critice, deși oferă o imagine incompletă asupra problemelor regiunii 
Mării Negre, poate reprezenta totuși o abordare coerentă pentru 
contracararea tipului de război hibrid care a fost practicat de către 
actori ambiţioși și revizioniști din interiorul și din afara sa. 

România poate contribui major la securizarea regională împotriva 
ameninţărilor hibride prin împărtășirea experienţei sale în domeniul 
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PIC cu alte state membre sau nemembre ale UE, prin promovarea 
strategiei Uniunii Europene pentru macroregiunea Mării Negre și prin 
acţiuni întreprinse în cadrul Iniţiativei celor Trei Mări.
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