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RezumatRezumat 
Cercetarea procesului de reconfigurare geopolitică a spațiului Europa de Est în perioada 
postrăzboi rece, care a suferit transformări conceptuale, ideologice și teritoriale prin 
reedificarea a două subregiuni – Europa Centrală și „noua” Europă de Est, transferând rând 
zona-tampon dintre Occident și Federația Rusă spre Est, a reliefat importanța majoră a acestei zona-tampon dintre Occident și Federația Rusă spre Est, a reliefat importanța majoră a acestei 
regiuni pentru securitatea de pe continentul european. Ideea de bază a subiectului propus regiuni pentru securitatea de pe continentul european. Ideea de bază a subiectului propus 
spre examinare științifi că este analiza contextului pandemiei globale de COVID-19 care a spre examinare științifi că este analiza contextului pandemiei globale de COVID-19 care a 
generat criza sanitară la nivel mondial și investigarea probabilității transformării acesteia generat criza sanitară la nivel mondial și investigarea probabilității transformării acesteia 
într-o criză de securitate în regiunea Europei Centrale și de Est, condiții în care marile puteri într-o criză de securitate în regiunea Europei Centrale și de Est, condiții în care marile puteri 
încearcă să recontureze sferele de infl uență geopolitică prin redimensionarea intereselor încearcă să recontureze sferele de infl uență geopolitică prin redimensionarea intereselor 
geopolitice, determinând schimbări majore ale arhitecturii mediului securității regionale. geopolitice, determinând schimbări majore ale arhitecturii mediului securității regionale. 
Investigarea scoate în evidență necesitatea refl ecției geopolitice a fenomenului de securitate Investigarea scoate în evidență necesitatea refl ecției geopolitice a fenomenului de securitate 
europeană în contextul realizării parcursului euroatlantic și a celui eurocomunitar de către europeană în contextul realizării parcursului euroatlantic și a celui eurocomunitar de către 
statele din regiunea Europei de Est prin intensifi carea relațiilor de cooperare cu Alianța Nord-statele din regiunea Europei de Est prin intensifi carea relațiilor de cooperare cu Alianța Nord-
Atlantică și includerea acestora în „Parteneriatul Estic”, care reprezintă dimensiunea estică Atlantică și includerea acestora în „Parteneriatul Estic”, care reprezintă dimensiunea estică 
regională a Politicii Europeregională a Politicii Europene de Vecinătate. Procedând astfel, Occidentul intervine în sfera 
de influență geopolitică a Federației Ruse, pentru a contracara acțiunile acesteia de a-și 
realiza interesele geopolitice în regiunea Europei Centrale și de Est orientate spre erodarea 
securității și apărării colective euroatlantice și fisurarea solidarității europene, acceptând 
o confruntare geopolitică în cadrul relațiilor de securitate regională. 
Cuvinte-cheie: arhitectură geopolitică, spațiu geopolitic, interes geopolitic, marile puteri, arhitectură geopolitică, spațiu geopolitic, interes geopolitic, marile puteri, 
mediu de securitate regională, securitate națională, criză sanitară, pandemia COVID-19.mediu de securitate regională, securitate națională, criză sanitară, pandemia COVID-19.

Summary Summary 
Researching the geopolitical reconfi guration process of the Eastern Europe area during the post-Researching the geopolitical reconfi guration process of the Eastern Europe area during the post-
Cold War period that has undergone conceptual, ideological and territorial changes through Cold War period that has undergone conceptual, ideological and territorial changes through 
the re-edifi cation of two sub-regions the re-edifi cation of two sub-regions – Central Europe and the „new” Eastern Europe and  Central Europe and the „new” Eastern Europe and 
shift ing the buff er-zone situated between the Occident and the Russian Federation to the East, shift ing the buff er-zone situated between the Occident and the Russian Federation to the East, 
pointed up the major importance of this region for the security on the European continent. Th e pointed up the major importance of this region for the security on the European continent. Th e 
core idea of the subject matter proposed for the scientifi c research is the analysis of the global core idea of the subject matter proposed for the scientifi c research is the analysis of the global 
COVID-19 pandemic context that triggered the world health crisis and the investigation of the COVID-19 pandemic context that triggered the world health crisis and the investigation of the 
probability to transform it into a security crisis in the Central and Eastern Europe region, at a probability to transform it into a security crisis in the Central and Eastern Europe region, at a 
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1 1 Articolul a fost elaborat în cadrul proiectului 20.70086.13/COV Atenuarea impactului negativ al pandemieiArticolul a fost elaborat în cadrul proiectului 20.70086.13/COV Atenuarea impactului negativ al pandemiei
COVID-19 asupra funcționalității instituțiilor puterii de stat din Republica Moldova.COVID-19 asupra funcționalității instituțiilor puterii de stat din Republica Moldova.
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time when the great powers try to re-shape their spheres of geopolitical infl uence by adjusting time when the great powers try to re-shape their spheres of geopolitical infl uence by adjusting 
the geopolitical interests that brings about major changes to the regional security environment the geopolitical interests that brings about major changes to the regional security environment 
architecture. Th e research points out the need for a geopolitical refl ection on the European architecture. Th e research points out the need for a geopolitical refl ection on the European 
security phenomenon when the states in the Eastern Europe region follow their EuroAtlantic security phenomenon when the states in the Eastern Europe region follow their EuroAtlantic 
and European path by strengthening the cooperation with the North-Atlantic Alliance and by and European path by strengthening the cooperation with the North-Atlantic Alliance and by 
their inclusion in the Eastern Partnership that is the Eastern regional dimension of the European their inclusion in the Eastern Partnership that is the Eastern regional dimension of the European 
Neighbourhood Policy. By doing so, the Occident interferes in the sphere of geopolitical interest Neighbourhood Policy. By doing so, the Occident interferes in the sphere of geopolitical interest 
of the Russian Federation to thwart its actions targeting the accomplishment of its geopolitical of the Russian Federation to thwart its actions targeting the accomplishment of its geopolitical 
interests in the Central and Eastern Europe region aimed at eroding the EuroAtlantic collective interests in the Central and Eastern Europe region aimed at eroding the EuroAtlantic collective 
security and defence, as well as at breaching the European solidarity by accepting a geopolitical security and defence, as well as at breaching the European solidarity by accepting a geopolitical 
confrontation within the regional security relations. confrontation within the regional security relations. 
Key-words: geopolitical architecture, geopolitical area, geopolitical interest, great powers, litical architecture, geopolitical area, geopolitical interest, great powers, 
regional security environment, national security, health crisis, COVID-19 pandemic.regional security environment, national security, health crisis, COVID-19 pandemic.

Relațiile geopolitice dintre marile puteri pentru dominația regiunii Europei de 
Est în perioada războiului rece au fost întotdeauna determinate de interesele geostra-
tegice ale Occidentului de a integra statele din blocul comunist în spațiul euroatlantic 
și cel european al valorilor occidentale, și ale Federației Ruse de a exercita controlul 
și infl uența geopolitică prin realizarea doctrinei „suveranitatea limitată”, edifi când o 
zonă-tampon dintre Est și Vest. Ulterior, după procesele de dezintegrare a blocului 
comunist, statele postcomuniste din Europa de Est din sfera de infl uență geopolitică 
a Uniunii Republicilor Sovietice Socialiste au demarat acțiuni de realizare a impera-
tivului politicii externe de aderare la Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană, 
astfel reedifi când două subregiuni distincte: Europa Centrală și „noua” Europă de 
Est, fi ind incluse în conceptul geopolitic Europa Centrală, lăsând utilizarea noțiunii 
de noua Europă de Est pentru statele din zona de Vest a spațiului geopolitic post-
sovietic. Prin urmare, zona-tampon a fost transferată spre Est, limitând substanțial 
sfera de infl uență geopolitică europeană a Federației Ruse, aceasta păstrând doar 
controlul parțial asupra unor state din spațiul postsovietic, cu excepția Țărilor Bal-
tice, cum ar fi : Republica Belarus, Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Republi-
ca Armenia și Republica Azerbaidjan, astfel constituind un cordon menit să separe 
sferele de infl uență geopolitică dintre Occident și Federația Rusă, protejarea căruia 
reprezintă necesitatea existenței spațiului geopolitic vital pentru păstrarea statutului 
de mare putere geopolitică. 

V. Naumescu punctează că Europa Centrală și de Est nu a fost niciodată un con-
cept pur geografi c și nu a corespuns întru totul, în nici o epocă istorică, realității de 
pe harta fi zică a continentului. Noțiunea Europa de Est a fost întotdeauna un concept 
geopolitic și, uneori, ideologic, cu care s-a operat în limbajul ofi cial și în conștiința 
opiniei publice, iar regiunea caracterizată ca fi ind una periferică, a marginalității 
spațiilor, ori de unde ar fi  fost privită, dinspre Occident sau Orient [1, p. 20-21]. În 
opinia lui A. Michta, ideea unei Europe Centrale ca spațiu geostrategic capabil să re-
defi nească și în cele din urmă să depășească dilemele istorice ale securității regionale 
a inclus întotdeauna mai mult decât statele din Grupul de la Vișegrad, compus din 
Polonia, Cehia, Slovacia și Ungaria, dar și statele din conceptul geopolitic „Interma-
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rium”, care face legătură dintre Marea Baltică și Marea Neagră, sau chiar și statele 
din spațiul geopolitic „Trimarium”, care include și Marea Adriatică [2]. R. Kaplan 
acreditează supoziția că în sec. XXI, Europa va fi  în continuare infl uențată de relațiile 
geopolitice cu Estul, în special cu Federația Rusă. În măsura în care Europa Cen-
trală și Europa de Est vor fi  capabile să creeze o centură de state stabile și prospere, 
atunci continentul întreg se va putea proteja de Federația Rusă realizând dezideratul 
„Mitteleuropa” [3, p. 194]. V. Naumescu consideră că asocierea pe care o prezintă
R. Kaplan este una fi rească, cea între Europa Centrală și de Est și peninsula europea-
nă, adică Europa de Vest și Marea Britanie, și apoi, printr-o legătură transatlantică 
puternică, cu Statele Unite ale Americii și Canada formând împreună Occidentul. La 
polul opus, promotorii eurasianismului susțin ideea asocierii Europei Centrale și de Est 
la Federația Rusă în speranța întregirii masei continentale eurasiatice, pe care aceștia 
o percep ca pe o unitate funcțională din perspectiva intereselor geopolitice [1, p. 28].               

În prezent, pandemia la nivel global de COVID-19 a ceat premise pentru accele-
rarea proceselor de redimensionare a arhitecturii geopolitice a mediului de securitate 
regională din Europa Centrală și de Est, totodată, producând și schimbări majore în 
comportamentul statelor revanșarde, în retorica dimpolatică și în relațiile geopolitice 
dintre marile puteri, prefi gurându-se reconfi gurări majore în sistemul internațional 
postrăzboi rece pe dimensiunea luptei pentru puterea geopolitică la nivel regional și 
global (relațiile geopolitice dintre Statele Unite ale Americii și Federația Rusă; relațiile 
geopolitice dintre Statele Unite ale Americii și China; relațiile geopolitice dintre Statele 
Unite ale Americii și Uniunea Europeană; relațiile geopolitice dintre Uniunea Europeană
și Federația Rusă și relațiile geopolitice dintre Uniunea Europeană și China), gestionă-
rii crizei comercial-economice la nivel regional și mondial (criza relațiilor comerciale 
dintre Statele Unite ale Americii și China și criza relațiilor comerciale dintre Statele 
Unite ale Americii și Uniunea Europeană) și asigurarea securității regionale (con-
fl ictul militar din Siria; confl ictul militar din Ucraina și confl ictul militar din Libia). 
Confruntările geopolitice în competiția globală a marilor puteri pentru supremația 
regiunii Europa Centrală și de Est în condițiile perpetuării pandemiei de COVID-19 
pe un termen nedeterminat pot accelera procesele integraționiste de aderare la Uni-
unea Europenă și Organizația Tratatului Atlanticului de Nord, a unor state din zona 
europeană a spațiului geopolitic postsovietic pe de o parte, sau aderarea la Uniunea 
Euroasiatică, Uniunea Economică Euroasiatică, Organizația Tratatului de Securitate 
Colectivă a statelor din spațiul postsovietic pe de altă parte, precum și intensifi carea 
acțiunilor de infl uențare a politicilor statelor membre ale Uniunii Europene din re-
giunea Europei Centrale și de Est de către Federația Rusă prin sporirea dependenței 
energetice a acestora, utilizând în interesul său geopolitic și procedura de adoptare a 
deciziilor prin consens în cadrul instituțiilor Uniunii Europene, astfel, zdruncinând 
Comunitatea Europeană pe interior. V. Naumescu susține, conform supozițiilor lui 
H. Mackinder, N. Spykman, F. Ratzel, R. Kjellen și K. Haushofer, că de-a lungul tim-
pului, de la teoria geopolitică a pivotului geografi c al istoriei, considerată esențială 
pentru controlul masei continentale eurasiatice Heartland, iar mai târziu Rimland, 
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până la Drang nach Osten al germanilor afl ați în identifi carea Lebensraum-ului
(spațiul vital), ori zona-tampon pe care o promovează Federația Rusă în prezent, 
Europa de Est va rămâne în continuare scena unei competiții geopolitice dintre marile 
puteri pentru expansiune geostrategică și infl uență de putere [1, p. 14-15].     

Considerăm criza sanitară la nivel global generată de pandemia de COVID-19 
va avea repercusiuni pe termen mediu și lung asupra multiplelor sisteme importante 
care asigură funcționalitatea statului, deoarece ea s-a suprapus și a agravat crize-
le deja existente și a provocat altele noi, astfel existând condiții favorabile pentru 
diminuarea nivelului de securitate în diferite regiuni ale mapamondului. Problema 
fundamentală care trebuie soluționată de către marile puteri, puterile regionale și 
organizațiile internaționale din domeniul securității este neadmiterea transformă-
rii crizei sanitare într-o criză de securitate internațională, precum și prevenirea sau 
diminuarea consecințelor crizei sanitare asupra securității regionale. În prezent, 
poate fi  observată utilizarea de către unele puteri revanșarde a situației pandemice 
globale generată de COVID-19, care a creat condiții prielnice pentru intensifi ca-
rea rivalităților geopolitice la nivel regional și mondial, încercarea de a soluționa cu 
ajutorul micilor puteri, care se afl ă în zona de confl uență a intereselor geopolitice, 
problemele geopolitice regionale existente în Zona Extinsă a Mării Negre, astfel sub-
minând securitatea regională prin amplifi carea acțiunilor militare dintre Republica 
Azerbaidjan și Republica Armenia privind disputa regiunii separatiste Karabahul de 
Munte, recunoscută la nivel internațional ca parte componentă a Azerbaidjanului, 
dar controlată de etnicii armeni. Eventualitatea extinderii acestui confl ict în Zona 
Extinsă a Mării Negre este una majoră prin implicarea directă sau indirectă a sta-
telor vecine precum: Turcia, care a anunțat ofi cial că va sprijini Azerbaidjanul cu 
toate mijloacele pe care le are la dispoziție în confl ictul pe care această țară îl are 
cu Armenia; Federația Rusă, care va avea și ea „un cuvânt greu de spus”, deoarece 
Republica Armenia este un stat-satelit în sfera sa de infl uență geopolitică și nu va 
permite diminuarea intereselor sale geopolitice în regiune; Iranul, la fel, nu-și va pu-
tea menține neutralitatea, în cazul unui confl ict de amploare regională, pentru a-și 
realiza ambițiile geopolitice de putere regională, dar și pentru a se opune extinderii 
infl uenței geopolitice a Turciei în regiune; Georgia, care în aceste condiții va încerca 
să-și soluționeze problema integrității teritoriale recuperându-și regiunile Abhazia și 
Osetia de Sud. În această ordine de idei, precizăm că politica externă a marilor puteri, 
fundamentată pe acțiuni de identifi care, promovare și protejare a intereselor geopoli-
tice, determină conjunctura geopolitică regională și infl uențează mediul de securitate 
în diverse regiuni ale spaţiului mondial. Concentrarea asupra unei regiuni geostrate-
gice a intereselor mai multor actori internaţionali, în contextul pandemiei globale de 
COVID-19 cu scopul transformării acesteia într-o zonă de interes și, ulterior, în sferă 
de infl uenţă, inevitabil va amplifi ca nivelul de rivalitate dintre marile puteri în spaţiul 
geopolitic contemporan. Aceste procese concurenţiale de impact geopolitic se răsfrâng 
eminamente asupra fenomenului de redimensionare a relaţiilor de cooperare dintre 
marile puteri reconfi gurând arhitectura mediului de securitate regională, totodată, de-
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terminând și nivelul de funcționare a sistemelor de asigurare a securității naţionale ale 
statelor din regiune în care au loc asemenea evenimente geopolitice.   

Noile transformări geopolitice postrăzboi rece ale arhitecturii mediului de secu-
ritate regională din Europa Centrală și de Est exprimate, pe de o parte, prin eveni-
mentele militare din Georgia (2008) și Ucraina (2014), precum și cele politice din 
Republica Belarus (2020), care au impulsionat reconfi gurarea intereselor geostrate-
gice ale Organizației Tratatului Atlanticului de Nord și ale Federației Ruse, iar pe de 
altă parte, jocurile de putere marcate de eforturile micilor puteri din Europa de Est 
de a ieși din sfera de infl uenţă a unei mari puteri și de a intra în alta unde pot să-și 
promoveze pe deplin propriile interese, precum și să-și asigure securitatea națională, 
a determinat reconfi gurarea securității regionale din Europa Centrală și de Est. Sub-
liniem că abordarea fenomenului securității regionale, care constituie structuri sub-
sistemice de relații de securitate instituite de un grup de state situate geografi c în 
apropiere unele față de altele, duce la o mai bună percepție a securității naționale a 
acestora. Subsistemele securității regionale provin din mecanismul prin care riscu-
rile și amenințările, în special cele politice și militare, sunt cel mai puternic resimțite 
atunci când se manifestă pe o rază mai restrânsă. Conferirea unei identități ferme 
subsistemelor regionale determină edifi carea a două niveluri intermediare de analiză 
între sistem și stat, acestea fi ind subsistemele și modelul relațiilor dintre ele. Ide-
ea de subsistem tradițional, cu un potențial pentru scopul analizei securității, este 
noțiunea echilibrului de putere regională, care, în opinia lui B. Buzan, nu s-a dovedit 
niciodată foarte utilă, deoarece a fost restrânsă la o singură dimensiune – puterea, 
cu ajutorul căreia marile puteri au zdruncinat arhitectura regională. Deși echilibrele 
regionale ale puterii funcționează, fi ind o trăsătură substanțială a mediului de securi-
tate, ele pot fi  distorsionate de acțiunile globale ale marilor puteri, dat fi ind faptul că 
nivelul de susceptibilitate în raport cu infl uențele externe este unul sporit.

Evidențiem că analiza problemelor nivelului regional de securitate rămâne în 
continuare extrem de importantă în contextul evoluției redimensionării geopolitice 
a arhitecturii mediului de securitate regională din Europa Centrală și de Est, dat fi ind 
faptul că marile puteri în condițiile pandemiei de COVID-19, manifestându-se pe 
plan regional, intensifi că dinamica transformării structurii geopolitice a sistemului 
internațional postrăzboi rece și își amplifi că propria autoritate în procesul decizio-
nal la nivel regional și mondial. Din perspectiva conceptual-teoretică a securității 
regionale, în accepția noastră, paradigma complexelor regionale de securitate s-a 
dovedit a fi  una utilitară, fl exibilă, cu un potențial sporit de aplicabilitate, elucidând 
arhitectura geopolitică a mediului de securitate regională, interdependența dintre 
actorii unei regiuni și interacțiunea acestora cu marile puteri. Totodată, pentru a 
realiza o analiză pertinentă a mediului securității regionale, mai este necesar de ținut 
cont și de aspectele securității naționale ale actorilor din regiune, dar și de contextul 
internațional. Actualmente, în contextul pandemiei globale de COVID-19, procesele 
de transformare a conjuncturii geopolitice regionale și reconturarea securității euro-
pene din regiunea Europei Centrale și de Est, determină utilizarea unei noi abordări 
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privind semnifi cația regiunii în evoluția redimensionării geopolitice a arhitecturii 
mediului de securitate europeană, de asemenea, ele impun și aplicarea unei noi vizi-
uni în analiza rolul și locul regiunii în ecuația de identifi care, promovare și realizare 
a intereselor geopolitice regionale ale marilor puteri.  

C. Bogzeanu abordează situația geopolitică regională din Europa Centrală și de 
Est și nivelul de asigurare a stabilității mediului securității regionale prin evoluția 
sintagmei „război/confruntare hibrid(ă)” legată de modul în care a izbucnit și s-a 
desfășurat criza ucraineană, precum și de specifi cul relațiilor dintre Occident și 
Federația Rusă. Cu toate acestea, dinamica securității regionale din spațiul geopolitic 
al Europei Centrale și de Est, unde confl ictualitatea a depășit punctul de apogeu și 
este caracterizată prin instabilitate și printr-un potențial considerabil de confl ice pri-
mejdioase ce pot depăși zona de confl agrație a regiunii Europei Centrale și de Est, nu 
trebuie ignorată, în special zona-tampon dintre Occident și Federația Rusă. În opinia 
sa, zona-tampon, statele din regiunea europeană a spațiului postsovietic, adiacentă 
teritoriului Alianței Nord-Atlantice și Uniunii Europene, reprezintă constant o zonă 
de interes geopolitic pentru cele două organizații. În același timp, Federația Rusă 
consideră această regiune sfera sa absolută de infl uență geopolitică și spațiul necesar 
pentru asigurarea securității naționale. În această ordine de idei, nu sunt întâmplă-
toare avertizările mai multor decidenți politici europeni și americani, în contextul 
escaladării crizei ucrainene, declarații care făceau referire la posibilitatea unei am-
plifi cări a instabilității în Zona Extinsă a Mării Negre și eventualitatea unei extin-
deri depășind regiunea Europei Centrale și de Est. C. Bogzeanu precizează că linia 
de demarcație dintre Alianța Nord-Atlantică, Uniunea Europeană, pe de o parte, și 
Federația Rusă, pe de altă parte, a impulsionat adoptarea de către comunitatea euro-
atlantică și cea europeană a politicilor de vecinătate care au trebuit să asigure o stabi-
litate regională prin consolidarea relațiilor de cooperare cu statele din zona-tampon, 
însă infl uența geopolitică exercitată de Federația Rusă în această regiune rămâne a fi  
un factor puternic determinant în evoluția evenimentelor regionale și a edifi cărei sta-
tutului geopolitic al fi ecărui stat din zona de Vest al spațiului postsovietic [4, p. 8-9]. 

Potrivit asumpției lui A. Korybko, războiul hibrid este un tip de război indirect re-
alizat de Statele Unite ale Americii în regiunea Europei de Est, care are două compo-
nente majore: revoluțiile colorate și războiul neconvențional. Expertul menționează 
că revoluțiile colorate sunt noi modele de destabilizare a statelor din această regiune 
geopolitică în care actorii externi pot nega în mod plauzibil implicarea în afacerile 
interne ale unui stat [5, p. 77]. De asemenea, identifi carea unui grup interregional de 
state susceptibile la revoluțiile colorate se întinde din Europa Centrală până în Asia 
Centrală. Statele incluse în acest grup se identifi că prin două caracteristici: a) sunt 
vulnerabile în fața amenințării unei revoluții colorate; b) succesul unei schimbări 
de regim ar avea repercusiuni negative directe asupra politicii externe și marii stra-
tegii ale Federației Ruse. În acest context de idei, statele din zona-tampon a regiunii 
europene a spațiului postsovietic sunt incluse într-una dintre cele patru categorii 
de regiuni identifi cate de A. Korybko, acestea fi ind: Regiunea Extinsă a Balcanilor
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(Ungaria, Serbia, Macedonia de Nord, Grecia), Regiunea Europei de Est (Republi-
ca Belarus, Ucraina, Republica Moldova, Georgia, Republica Armenia, Republica
Azerbaidjan), Regiunea Extinsă a Orientului Mijlociu (Turcia, Siria, Iran) și Asia 
Centrală (Turkmenistan, Uzbekistan, Kârgâzstan). În politica externă a Federației 
Ruse  sunt identifi cate seturi de interese strategice în raport cu statele din cele patru 
categorii reliefate, iar în ceea ce privește statele din zona-tampon a regiunii Europei de 
Est, acestea sunt evidențiate ca cea mai bună oportunitate posibilă pentru a elibera 
Europa de lumea unipolară și de a disemina multipolaritatea pe continentul european, 
reprezentând astfel una dintre contra-ofensivele asimetrice majore pe care Federația Rusă 
le utilizează în echilibrul geopolitic global, doar după eșuarea relațiilor de cooperare stra-
tegică cu Germania, Italia, Ungaria și Austria. Expertul accentuează ideea contracarării 
de către Federația Rusă a infl uenței actorilor occidentali, în special a Statelor Unite ale 
Americii în Europa, interesul fundamental al Rusiei fi ind posibilitatea de a valorifi ca 
spațiile geopolitice în direcția afi rmării Federației Ruse ca mare putere [5, p. 96-98].

Considerăm că noile evoluții geopolitice regionale din Europa de Est, determi-
nate de contextul relațiilor tensionate dintre Federația Rusă și actorii securității eu-
roatlantice, dar și de pandemia globală de COVID-19 care se manifestă pregnant în 
toate domeniile ce asigură funcționalitatea statului, defi nesc nivelul de stabilitate sau 
instabilitate a regiunii Europei Centrale, care devine o miză geopolitică regională im-
portantă. Dezvoltarea într-o direcție pozitivă a mediului de securitate regională din 
Europa de Est se echivalează cu menținerea infl uenței geopolitice occidentale în regi-
une și cu creșterea securității euroatlantice, așa cum o evoluție în sens negativ din re-
giune consolidează terenul pentru sporirea infl uenței geostrategice a Federației Ruse, 
oferindu-i pârghii pentru destabilizarea securității regionale. C. Bogzeanu exprimă 
aserțiunea că Balcanii de Vest sunt parte componentă a regiunii Europei Centrale, 
care poate fi  caracterizat ca un spațiu de convergență a intereselor geopolitice ale ac-
torilor occidentali și ale Federației Ruse, constituind, de asemenea, o regiune în care 
spectrul instabilității și confl ictualității a rămas constant în urma războaielor iugos-
lave din perioada postrăzboi rece, în pofi da eforturilor de stabilizare și reformare în 
care Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană au fost angajate constant. În acest 
sens, sunt elocvente raporturile dintre Serbia și Kosovo, care se mențin ca sursă de 
tensiune și destabilizare regională, iar implicarea directă a actorilor euroatlantici și a 
Federației Ruse în menținerea stabilității regionale sau în parteneriate strategice face 
posibilă exportarea destabilizării la nivelul întregii Europe. Într-un scenariu sum-
bru și puțin probabil, care ar implica accentuarea instabilității interne a comunității 
euroatlantice, concomitent cu pierderea capitalului de încredere al actorilor vest-
balcanici față de instituțiile euroatlantice și escaladarea tensiunilor, am putea vorbi 
despre irosirea a cel puțin două decenii de investiții în stabilitatea acestei regiuni și 
accentuarea instabilității regiunii aferente Europei Centrale și de Est, ceea ce s-ar 
răsfrânge cu siguranță și asupra securității întregului spațiu european. Într-un sce-
nariu moderat, mult mai probabil, Balcanii de Vest vor rămâne obiectul unui interes 
geopolitic secundar din partea Federației Ruse. Menținerea unei instabilități relative, 
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în care disensiunile și confl ictele nu își vor găsi o soluționare, cel puțin pe termen 
scurt, este unul dintre cele mai probabile scenarii de evoluție. În această ordine de 
idei, este puțin probabilă soluționarea confl ictului dintre Serbia și Kosovo. Simila-
ră este și situația relațiilor dintre structurile centrale ale Bosniei și Herțegovinei și
Republica Srpska. În opinia cercetătorului, importanța stabilității și/sau instabilității 
regiunii vest-balcanice trebuie analizată în contextul actual de securitate europeană, 
caracterizat de fenomenul confruntării hibride. Atât relațiile confl ictuale care pot fi  
identifi cate între entitățile politice din acest spațiu geopolitic, cât și vulnerabilitățile 
lor structurale, caracterul inadecvat al soluțiilor implementate după fi nalizarea răz-
boaielor de pe teritoriul fostei Republici Socialiste Federative Iugoslave, difi cultatea 
de a identifi ca soluții viabile nu doar pentru confl ictele interstatale, ci și pentru cele 
intrastatale se constituie într-un teren propice pentru aplicarea unei strategii orien-
tate către accentuarea disensiunilor. Astfel, dincolo de volatilitatea relațiilor vest-
balcanice și a stabilității mediului de securitate regională din Europa Centrală, un 
alt risc aferent acestei regiuni este cel al valorifi cării acestor caracteristici în scopul 
creșterii infl uenței și, mai departe, în scopul îndepărtării ultimului grup de state de 
la fi nalizarea proceselor integraționiste din subregiunea Balcanilor de Vest, în pofi da 
dezideratului acestora de integrare euroatlantică și, implicit, de aspirație de a atinge 
standardele eurocomunitare necesare, existența acestor provocări ar putea crea per-
petuarea instabilității în subregiunea Balcanilor de Vest. Cu toate acestea, îngrijorarea 
ar trebui să fi e temperată de progresele înregistrate de acești actori pe calea democra-
tizării, de angajamentul față de parcursul european și cel euroatlantic și de deschi-
derea către negociere. Prezența activă și îndelungată a instituțiilor euroatlantice, deși 
controversată din perspectiva succeselor, creează un mediu propice pentru ca statele 
vest-balcanice să acționeze pe arena internațională în mod independent. Autonomia 
acestora în ceea ce privește politica externă o depășește cu mult pe cea a actorilor din 
estul granițelor Alianței Nord-Atlantice și Uniunii Europene [4, p. 17-18].

În viziunea noastră, Politica Europeană de Vecinătate pe fl ancul estic a suferit eșec 
prin faptul că n-a oferit instrumentarul geopolitic necesar pentru a fi  în măsură să ne-
utralizeze amenințările ce provin din zona Mării Negre și să valorifi ce oportunitățile 
geostrategice regionale, deoarece politicile actuale promovate de Uniunea Europea-
nă, care se referă la Parteneriatul Estic, nu pot asigura securitatea și stabilitatea regi-
onală a Europei de Est contrar intereselor geopolitice ale Federației Ruse promovate 
în spațiul pontic. Federația Rusă, utilizând toate pârghiile, inclusiv și cea militară, își 
amplifi că ponderea în sfera sa de infl uență geopolitică din zona europeană a spațiului 
postsovietic, astfel menținând și generând noi confl icte prin susținerea politică, mili-
tară și economică a mișcărilor secesioniste din Republica Moldova, Georgia și Ucrai-
na, prin care își extinde perimetrul maritim geostrategic periclitând securitatea din 
regiunea Europei Centrale și de Est. Urmărind drept scop fortifi carea securității și 
stabilității spațiului din imediata vecinătate, ar fi  necesar ca Uniunea Europeană să-
și regândească Politica de Vecinătate și să redimensioneze Strategia de Securitate în 
contextul amplifi cării problemelor de ordin intern ca: gestiunea fl uxului masiv de 
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refugiați și migranți din Orientul Mijlociu și de pe continentul african, ca urmare a 
confl ictelor militare din aceste regiuni; criza economico-fi nanciară generată de re-
percusiunile pandemiei globale de COVID-19; și difi cultatea procesului de negocieri 
privind viitoarele relații de cooperare în diferite domenii dintre Marea Britanie și 
Uniunea Europeană în perioada de tranziție post-Brexit, care va dura până la fi nele 
anului 2020, pentru a defi nitiva retragerea completă din spațiul comunitar, după ce 
Marea Britanie a părăsit ofi cial Uniunea Europeană la 1 februarie 2020 în condițiile 
declanșării art. 50 al Tratatului Uniunii Europene de la Lisabona, pe 29 martie 2017, 
atunci când premierul britanic Th eresa May l-a anunțat pe președintele Consiliului 
European, Donald Tusk, că Marea Britanie intenționează să părăsească Uniunea Eu-
ropeană în urma referendumului care a avut loc pe 23 iunie 2016, precum și de ordin 
geopolitic, ca: intensifi carea amenințării cu război hibrid din partea Federației Ruse, 
care au drept scop prevenirea unei eventuale extinderi a Organizației Nord-Atlantice 
și a Uniunii Europene până la hotarele Rusiei și restructurarea sistemului de securita-
te europeană, dar și reconfi gurarea sistemului internațional postrăzboi rece, pledând 
pentru unul multipolar, în care Federației Ruse îi va reveni rolul unui actor revizio-
nist. Totodată, urmare a confruntărilor geopolitice dintre Statele Unite ale Americii 
și Federaţia Rusă pentru sfera de infl uenţă din Europa de Est, se constată existenţa 
repercusiunilor care impulsionează dinamica evoluţiei mediului securităţii regiona-
le, context în care Statele Unite ale Americii se concentrează pe problemele de secu-
ritate euroatlantică creând premise favorabile pentru consolidarea Uniunii Europene 
în calitate de actor autonom în cadrul relaţiilor internaţionale. Prin urmare, ultima 
va fi  capabilă să soluţioneze mai efi cient și în termene rezonabile problemele interne, 
ceea ce va însemna fortifi carea Politicii de Securitate și Apărare Comună a Uniunii 
Europene, dar și a politicilor în domeniul extinderii [6, p. 279-280].    

E. Bădălan accentuează rolul geopolitic determinant al Statelor Unite ale Ameri-
cii și al Federaţiei Ruse în Europa Centrală și de Est asupra procesului de stabiliza-
re și securitate regională, precedat de o acomodare geopolitică de lungă durată, cu 
impact asupra securității naționale a actorilor din regiune. Statele din Europa de Est 
vor continua să aibă difi cultăţi în conturarea politicii externe, dar se vor manifesta și 
ca elemente-cheie în relaţiile dintre Occident și Federaţia Rusă. Pentru soluționarea 
problemelor de securitate din zona europeană a spațiului postsovietic se impune im-
plicarea mai mare a Uniunii Europene prin Politica de Securitate și Apărare Comună
[7, p. 22-23]. Considerăm acțiunile de aderare ale statelor din Europa Centrală
și de Est la Organizația Nord-Atlantică și Uniunea Europeană ca fi ind procese 
integraționiste de rivalitate geopolitică cu Federația Rusă, care provoacă indubitabil 
reacţie simetrică din partea acesteia pentru a-și reitera poziţia sa de mare putere în 
raport cu Statele Unite ale Americii. În cele din urmă, miza efortului Statelor Unite 
ale Americii este rolul pe termen lung în Europa, dat fi ind faptul că o nouă Europă 
încă se conturează în condițiile noilor transformări ale arhitecturii geopolitice regio-
nale, rămânând în continuare, din punct de vedere geopolitic, o parte a spațiului eu-
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roatlantic, extinderea Alianței Nord-Atlantice fi ind una esențială. Urmare a confrun-
tărilor geopolitice dintre Statele Unite ale Americii și Federaţia Rusă pentru sfera 
de infl uenţă în regiunea Europa de Est, se constată existenţa unor repercusiuni care 
determină dinamica evoluţiei proceselor de asigurare a securităţii naționale a state-
lor din regiune. În opinia noastră, declanșarea războaielor hibride de către Federația 
Rusă, în perioada postrăzboi rece, împotriva statelor din spațiul postsovietic repre-
zintă acțiuni ale politicii externe de semnifi cație geopolitică cu scopul de a proteja 
sfera sa de infl uenţă, apelând inclusiv și la forța militară pentru a contracara procesul 
de extindere a Organizației Nord-Atlantice și Uniunii Europene spre Est [8, p. 432]. 

Subliniem că nerespectarea angajamentelor de către Federația Rusă în cadrul 
unor acorduri de securitate regională au intensifi cat procesele de reconfi gurare a ar-
hitecturii geopolitice regionale din Europa Centrală și de Est. În opinia autorităților 
centrale ale Federației Ruse, respectarea acestora subminează securitatea națională. 
Astfel, în cadrul Summitului OSCE de la Istanbul din 1999 a fost adoptată Declarația 
Finală în care s-a consemnat intrarea în vigoare a Tratatului Forțelor Armate 
Convenționale în Europa revizuit, iar Federația Rusă și-a asumat angajamentul pri-
vind retragerea armamentului și trupelor sale staționate pe teritoriul Republicii Mol-
dova și al Georgiei, prevederi care n-au fost respectate, ulterior fi ind condiționate de 
Germania în timpul negocierilor inițiate de Federația Rusă cu privire la modifi carea 
mecanismului de asigurare a securității regionale, fapt ce urma să se soldeze cu in-
stituirea unui nou sistem de securitate europeană. Este puțin probabil ca și Rezoluția 
privind retragerea completă și necondiționată a forțelor militare străine de pe teritoriul 
Republicii Moldova, adoptată la 22 iunie 2018 de Adunarea Generală a Organizației 
Națiunilor Unite, precum și Declarația Finală a Adunării Parlamentare a Organizației 
pentru Securitate și Cooperare în Europa, adoptată la 11 iulie 2018 (Berlin, Republica
Federală Germania) și la 8 iulie 2019 (Luxembourg, Marele Ducat de Luxembourg), 
în care se reiterează chemarea la retragerea trupelor militare ale Federației Ruse de pe 
teritoriul suveran al țării, documente care au caracter de recomandare, să fi e onorate 
de Federația Rusă [8, p. 432-433]. În acest context, I. Chifu reliefează că angajamentele 
în cauză nu vor fi  respectate, și, mai mult ca atât, Federația Rusă a sistat în 2007 apli-
carea Tratatului Forțelor Armate Convenționale în Europa, iar în 2015 a luat decizia 
să întrerupă participarea la întrunirile grupului comun consultativ, suspendarea deve-
nind astfel completă și defi nitivă în cadrul Tratatului Forțelor Armate Convenționale 
în Europa [9, p. 19]. Acest fapt, în accepția noastră, îi va permite în mod unilateral 
asigurarea contingentelor militare cu armament convențional, dislocate pe teritoriul 
statelor din spațiul postsovietic, în contextul ultimelor evenimente din Ucraina, fără 
înștiințarea partenerilor occidentali, înclinând balanța de securitate regională în favoa-
rea sa. Relevanța acțiunilor geostrategice de extindere a sferei de infl uență a Alianței 
Nord-Atlantice asupra statelor din subregiunea Balcanilor de Vest și amplasarea în Eu-
ropa de Est a noilor elemente ale scutului american de apărare antirachetă amplifi că 
confruntarea dintre Occident și Federația Rusă în realizarea intereselor geopolitice în 
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regiunea Europei Centrale și de Est, edifi când un nou context de securitate regională. 
Potrivit lui I. Chifu, instalarea sistemului de apărare antirachetă de la Deveselu din 
România și dislocarea bazelor militare ale Organizației Nord-Atlantice în proximita-
tea spațiului pontic produc eminamente reacția Federației Ruse de a fortifi ca escadri-
la aeriană din Crimeea cu bombardiere strategice pentru a echilibra balanța militară 
regională. Pe lângă escadrila de bombardiere Federația Rusă urmează să desfăsoare în 
Crimeea și complexe de rachete inclusiv cu capacitate nucleară [9, p. 19-20].  

Specifi căm că rivalitatea regională pentru Europa Centrală și de Est în cadrul 
relațiilor geopolitice dintre Statele Unite ale Americii și Federația Rusă este generată 
și de suspendarea participării ambelor părți în cadrul Tratatului Forțelor Nucleare 
Intermediare, semnat în 1987 de către liderii ambelor state, care interzicea dezvol-
tarea, producerea și amplasarea rachetelor nucleare cu lansare de la sol cu o rază de 
acțiune cuprinsă între 500 și 5500 de km, invocat în repetate rânduri de Federația 
Rusă pentru a contesta amplasarea scutului antirachetă din România și din Polonia, 
care ar putea fi  folosit nu doar pentru găzduirea și lansarea interceptorilor antirache-
tă cu rol defensiv, ci și pentru instalarea rachetelor balistice cu capacitate nucleară 
MK-41(ofensive) împotriva sa. Statele Unite ale Americii, argumentând că Federația 
Rusă a încălcat prevederile Tratatului prin dezvoltarea unor rachete nucleare de ulti-
ma generație, dar și prin faptul că China ar trebui să fi e parte a unui nou Tratat nego-
ciat de către părți, consideră că vechiul Tratat a dezavantajat Statele Unite, deoarece 
China a dezvoltat rachete nucleare cu rază intermediară, neconfruntându-se cu nicio 
constrângere care ar trebui să fi e reglementată la nivel international [6, p. 272].

H. Kissinger își exprimă opinia despre comportamentul raţional și adecvat din 
partea Statelor Unite ale Americii în raport cu acele forţe regionale care sunt în stare 
să submineze arhitectura geopolitică din Europa Centrală și Est și să determine mediul 
de securitate regională. Expertul punctează că politica Statelor Unite ale Americii față 
de Federația Rusă trebuie să fi e gândită în conformitate cu interesele geopolitice per-
manente și nu în funcție de fl uctuațiile politicii interne a Rusiei, care manifestă perma-
nent interes geopolitic față de statele din Europa Centrală și de Est, iar problema-cheie 
trebuie să se refere la faptul dacă relațiile Federației Ruse cu noile state independente 
din Europa de Est trebuie tratate ca pe o problemă internațională ce se supune regulilor 
acceptate de politica externă și codifi cate de dreptul internațional sau ca fi ind drept 
rezultat al deciziei unilaterale a Rusiei de a extinde sfera sa de infl uență geopolitică 
asupra întregii regiuni. Este de subliniat că evenimentele din Ucraina, dar și ingerințele 
în afacerile interne ale statelor postsovietice din regiunea Europei de Est, inclusiv lipsa 
de progres în reglementarea „confl ictelor înghețate”, demonstrează că administrațiile 
americane n-au rezolvat această dilemă, tratând spațiul ex-sovietic ca pe un segment al 
intereselor geopolitice exclusive ale Federației Ruse.

Ținem să precizăm, în contextul ideilor reliefate mai sus, că nici marii doctrinari, 
precum Z. Brzezinski, S. Huntington sau G. Friedman, nu s-au dovedit a fi  în stare 
să estimeze evoluția și evenimentele din regiunea Europei de Est, în speță din Ucraina
în anul 2014, dat fiind că gândeau rațional, în baza și în conformitate cu legile 
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dezvoltării globale postbipolare pe care le-au trasat ei înșiși, pe când conducerea 
Federației Ruse a acționat geopolitic, fără a ține cont de prescripțiile stabilite și de 
normele dreptului internațional, oferind prioritate geopoliticului în detrimentul pre-
vederilor juridice stabilite în Memorandumul de la Budapesta din 1994, semnat și ra-
tifi cat de către Ucraina, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie și Federația Rusă, 
care se referă la dezarmarea nucleară a Ucrainei și prevede garanții de securitate 
pentru independența sa. După procesul de dezintegrare a Uniunii Sovietice, Ucrai-
na, proclamându-și independența, a devenit a treia putere nucleară din lume, având 
stocuri de arme nucleare mai mari decât Marea Britanie, Franța și China luate împre-
ună. Prin acest tratat, Ucraina a renunțat la armele nucleare sovietice de pe teritoriul 
său, care au fost transferate către Federația Rusă, iar în schimb Statele Unite ale Ame-
ricii, Marea Britanie și Federația Rusă s-au obligat să respecte independența, suve-
ranitatea, integritatea teritorială și frontierele existente ale Ucrainei [6, p. 273-274]. 
T. Marshall consideră că Statele Unite ale Americii au infl uențat parțial desfășurarea 
evenimentelor din Ucraina în 2014, cu intenția de a scoate Ucraina de sub infl uența 
geopolitică a Federației Ruse, pe care a ancorat-o, și de a neutraliza câștigurile aces-
teia exprimate prin recuperarea poziției de forță în state precum Republica Moldova 
și o parte ocupată din Georgia [10, p. 86].

Conform refl ecțiilor lui T. Marshall și I. Delanoe, poziția geostrategică regională 
a Federației Ruse în Europa de Sud-Est, în general, și la Marea Neagră, în particular, 
s-a schimbat radical după anexarea Crimeii în martie 2014, datorită căreia Federația 
Rusă a devenit stat pontic cu cel mai lung litoral la Marea Neagră, care și-a redo-
bândit pe deplin suveranitatea asupra celui mai important port din bazinul pontic, 
Sevastopol, și asupra bazei sale navale [10, p. 30]. După dezintegrarea Uniunii So-
vietice și până la anexarea Crimeii, Federația Rusă rămăsese cu un țărm pontic de 
circa 400 km lungime, predominant stâncos și impropriu navigației și activităților 
portuare, situat între Peninsula Taman și frontiera cu Georgia, precum și cu o a doua 
deschidere maritimă pontică la Marea Azov, cu o lungime de 570 km. După războiul 
din Georgia, Federația Rusă și-a extins interfața maritimă prin stabilirea unui pro-
tectorat militar asupra Abhaziei, recuperând încă 200 km de coastă la Marea Neagră.
Prin anexarea Crimeii, Federația Rusă a sporit prezența sa strategică în regiunea 
Mării Negre. Crimeea se afl ă deja în centrul dispozitivului militar ponto-caucazian 
rus și poate fi  considerat „bastionul strategic de sud” al Federației Ruse în Europa. 
Acesta are dubla misiune de a zădărnici expansiunea infl uenței occidentale, dar și de 
a reactiva infl uența rusă în Marea Neagră. Anexarea Crimeii și a Sevastopolului bul-
versează fundamental datele strategice în spațiul pontic și permite Federației Ruse 
să rezolve cu un cost militar o serie de defi ciențe de securitate moștenite în contex-
tul strategic pontic apărut după prăbușirea Uniunii Sovietice. Pierderea suveranității 
Federației Ruse asupra Crimeii în 1991 este apreciată ca fi ind unul dintre elemen-
tele care au favorizat redimensionarea infl uenței geopolitice ruse în regiunea Mării 
Negre. Extinderea Alianței Nord-Atlantice în 2004 și a infl uenței Statelor Unite ale 
Americii în Caucaz și până la Marea Caspică au condus la diminuarea infl uenței ge-
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opolitice ruse în sfera sa de interese privilegiate (vecinătatea apropiată). Acest proces 
și-a inversat însă cursul, mai întâi, după confl ictul ruso-georgian din august 2008, 
care a pus capăt procesului de diminuare a infl uenței geopolitice ruse în regiunea 
Mării Negre, iar apoi prin anexarea Crimeii, care deschide noi perspective pentru 
reînnoirea puterii maritime și a prezenței Federației Ruse în Marea Neagră și, de aici, 
în Marea Mediterană. Prezența strategică a Federației Ruse în spațiul pontic va fi  și 
mai substanțială în condițiile în care Rusia a lansat în 2011 un program de reînarma-
re a forțelor sale armate care cuprinde și reînnoirea capacităților militare din bazinul 
pontic, iar în 2019 o nouă Doctrină militară care stipulează imperativul Federației 
Ruse de a deveni o țară cu o armată preeminentă, care va asigura o superioritate teh-
nică, tehnologică și organizațională în raport cu orice inamic potențial [11].  

În accepția noastră, eterogenitatea geopolitică a spațiului pontic demonstrează cu 
certitudine importanța sa geostrategică pentru regiunea Europei Centrale și de Est, 
fi ind suplinit și de către marile puteri vidul de securitate din regiune, moștenit după 
încheierea războiului rece. Abordarea statelor Zonei Extinse a Mării Negre, care este 
un spațiu extrem de complex, din punctul de vedere al tipurilor de state, ca nivel 
de putere și ca sistem de guvernare, calitatea de spațiu de tranzit cu impact major 
asupra securității energetice a statelor membre ale Uniunii Europene, dar și asupra 
securității economice a statelor exportatoare de hidrocarburi, în special Federația 
Rusă, existența multiplelor subregiuni, fi ecare cu specifi cul său etnic, confesional, 
lingvistic și cultural, infl uența geopolitică a Statelor Unite ale Americii, a Uniunii Eu-
ropene și a Alianței Nord-Atlantice, pe de o parte, și a Federației Ruse, Comunității 
Statelor Independente și Organizației Tratatului de Securitate Colectivă, pe de altă 
parte, asupra statelor din Zona Extinsă a Mării Negre determină evoluția mediului 
de securitate regională din Europa Centrală și de Est [12, p. 21].

M. Ionescu susține că importanța geopolitică a spațiului pontic a fost întotdeau-
na actuală, chiar și în prezent aceasta reprezintă regiunea de confl uență a realizării 
intereselor geopolitice ale marilor puteri care determină procesul de redimensiona-
re a arhitecturii geopolitice a sistemului internațional postrăzboi rece, iar riscurile și 
amenințările de securitate prezente în regiune, convenționale sau asimetrice, sunt în 
cea mai mare parte cele care se regăsesc și la nivelul mediului securității internaționale. 
În același timp, asistăm la recrudescenţa unor factori convenţionali ai confl ictualităţii 
interstatale, materializați prin perpetuarea unor focare de confl ict (din raioanele de 
est ale Republicii Moldova, din regiunea Donbas din Ucraina și din Caucazul de Sud), 
ai crizei economice, precum și ai intensifi cării riscurilor și amenințărilor asimetrice 
de securitate, cum ar fi : confl ictele/rivalitățile interetnice, terorismul, procesele legate 
de disoluţia autorităţii statului prin amplifi carea mișcării secesioniste și migraţia ne-
controlată către Uniunea Europeană. În acest context, regiunea pontică dobândește o 
importanţă geopolitică și geostrategică incontestabilă în ansamblul securităţii și stabili-
tăţii regionale din Europa de Sud-Est [13, p. 367]. Gh. Calopăreanu este de părere că ni-
velul de stabilitate al statelor riverane spațiului pontic determină subsistemul de securi-
tate regională din Europa Centrală și de Est, motiv pentru care regiunea Mării Negre 
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este tot mai mult privită ca una dintre componentele fundamentale ale arhitecturii 
de securitate euroatlantică [14, p. 65]. O. Minchev consideră că resursele energetice 
care tranzitează spațiul pontic, importanţa strategică pe care o ocupă acest spațiu în 
ecuaţia de securitate europeană, delimitarea spaţiului ca nou teren de confruntare 
pentru interese geopolitice și geostrategice în condiţiile reafirmării și impunerii 
Federaţiei Ruse în calitate de mare putere, precum și prezența fenomenului con-
fl ictelor îngheţate în Republica Moldova și Georgia, dar și evoluţiile militare dintre 
Ucraina și Federația Rusă, toate acestea identifi că noul tablou geopolitic al mediului 
de securitate regională din Europa Centrală și de Est [15, p. 12-18]. 

Succesul realizării obiectivelor Uniunii Europene în cadrul Politicilor de Secu-
ritate și Apărare Comună în Zona Extinsă a Mării Negre, potrivit lui Gh. Calopă-
reanu, presupune o serie de demersuri geopolitice, cum ar fi  implicarea mai activă 
în soluționarea confl ictelor înghețate din raioanele de est ale Republicii Moldova, 
Abhazia, Osetia de Sud și din Karabahul de Munte, care, afl ate într-o stare latentă, 
pot reizbucni oricând, destabilizând întreaga regiune a Europei Centrale și de Est. 
Prevenirea unui asemenea dezastru necesită ca eforturile Uniunii Europene să se 
concentreze pe internaționalizarea forțelor de menținere a păcii și de extindere a 
formatului de negocieri, obiectiv afl at în legătură directă cu evoluția relațiilor dintre 
Uniunea Europeană și Federația Rusă, relații care au o importanță strategică pen-
tru ambii actori. Necesitatea armonizării intereselor geopolitice ale marilor puteri 
în Zona Extinsă a Mării Negre ar putea fi  sprijinul de care are nevoie Uniunea Euro-
peană, afl ându-se în plin proces de fundamentare a propriilor politici externe și de 
securitate, fi ind actorul cel mai indicat pentru a contribui la stabilizare, dezvoltare 
și modernizare, devenind motorul integrării la nivel subregional și regional în zona 
Europei de Est. Pentru a spori nivelul de securitate regională din Europa Centrală și 
de Est, în contextul unor perspective previzibile de extindere a comunității europene 
și euroatlantice, sunt necesare reforme democratice, pe care Uniunea Europeană și 
Alianța Nord-Atlantică le pot obține doar împreună corelând agendele sale geopolitice. 
Alianța Nord-Atlantică în calitate de actor important în regiunea Europei Centrale
continuă să contribuie la stabilizarea și apărarea spațiului pontic. Indiferent de poziția 
statelor din Zona Extinsă a Mării Negre față de prezența Alianței Nord-Atlantice în 
zonă, aceasta ajută la îmbunătățirea climatului economic din regiune, deoarece ame-
liorarea condițiilor de securitate regională conduce la condiții economice mai solide. 
Cadrul de cooperare regională din zona Mării Negre, elementul esențial al asigură-
rii condițiilor de securitate regională, include Organizația de Cooperare Economică 
la Marea Neagră și Procesul de Cooperare din Europa de Sud-Est. Dacă acceptăm 
ideea că există o necesitate geopolitică de dezvoltare a identității spațiului pontic, 
în condițiile unui nivel sporit de securitate regională, și că Alianța Nord-Atlantică 
și Uniunea Europeană vor manifesta un interes comun, devine evident că cele două 
organizații internaționale regionale ar trebui să coopereze în vederea integrării in-
terne și externe a regiunii și pentru realizarea obiectivelor de securitate regională și 
euroatlantică [14, p. 66-69]. 
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Considerăm premisele situației tensionate din Zona Extinsă a Mării Negre, care 
ar putea fi  amplifi cată în contextul pandemiei globale de COVID-19 transformându-
se într-o criză regională, trebuie abordate geopolitic, deoarece geopolitica securității 
regionale a spațiului pontic este una complexă și multidimensională în care se con-
fl uează o gamă largă de interese a mai multor actori majori, realizarea cărora scoa-
te în evidență marea diversitate a potențialului de putere și diferita capacitate de 
comportament al subiecților, acțiunile cărora pot fi  prognozate în timp și în spațiu, 
datorită efectuării unei analize geopolitice pertinente a evenimentelor din regiune. 
Este necesar ca Uniunea Europeană să perceapă Zona Extinsă a Mării Negre ca un 
spațiu în care securitatea regională să fi e imperativul fundamental pentru realizarea 
politicilor europene de vecinătate atât pe coordonata estică, cât și pe cea sudică, iar 
Alianța Nord-Aatlantică să joace un rol principal în dezvoltarea unei strategii pentru 
extinderea cooperării militare în spațiul pontic, ceea ce ar putea conduce la redu-
cerea numărului problemelor care ar putea afecta securitatea în regiune. În acest 
caz, dacă statele din această zonă geopolitică nu găsesc o modalitate de soluționare 
a confl ictelor existente, probabilitatea că Zona Extinsă a Mării Negre să capete pro-
pria identitate, în condiții de securitate, rămâne scăzută. Existența diferenței de in-
terese geopolitice dintre Alianța Nord-Atlantică și Uniunea Europeană, pe de o par-
te, și  Federația Rusă, pe de altă parte, în spațiul geostrategic abordat, determină 
distincțiile viziunilor fi ecărui actor implicat în reglementarea confl ictelor înghețate 
și active, diminuând semnifi cativ orice succes politic coerent, Federația Rusă fi ind 
marele benefi ciar geopolitic. Cu toate acestea, extinderea Alianței Nord-Atlantice 
în Zona Extinsă a Mării Negre trebuie să fi e însoțită de o schimbare a politicilor 
de cooperare cu statele partenere în vederea sporirii nivelului de interoperabilitate 
practică, asigurând o bază metodologică pentru identifi carea și evaluarea forţelor și 
capacităţilor militare, urmărind scopul de a stabili transparenţa, informarea ofi cială 
și veridică, precum și acordarea de ajutor reciproc dintre Alianţă și statele partenere 
în toate aspectele ce ţin de domeniul securităţii și apărării, prin atingerea obiectivelor 
de interoperabilitate generală ce ar contribui la edifi carea unui subsistem ce ar for-
tifi ca securitatea regională din Europa Centrală și de Est, altminteri, Federația Rusă 
va acționa în continuare în Zona Extinsă a Mării Negre potrivit propriilor interese 
geopolitice, care, actualmente, nu sunt direcționate spre rezolvarea problemelor sub-
regionale și crearea unei zone de securitate în spațiul pontic, în contextul necesității 
amplifi cării mediului securității regionale din Europa Centrală și de Est.

În concluzie accentuăm că evoluția situației geopolitice regionale din Europa 
Centrală și de Est, care se manifestă prin acțiuni de reconfi gurare a arhitecturii geo-
politice regionale determinând contextul geopolitic internațional, este impulsionată 
de concurența intereselor geopolitice ale actorilor majori pentru sferele de infl uență, 
acestea exercitând un impact asupra relațiilor de securitate dintre marile puteri și 
statele din regiune, asupra relațiilor de securitate dintre un grup de state vecine 
afl ate într-o zonă geopolitică, asupra securității naționale a statelor regionale și în 
fi nal asupra mediului general al securității regionale. Actualmente, analiza eveni-
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mentelor geopolitice regionale și globale în contextul aprofundării crizei sanitare 
la nivel mondial provocată de pandemia COVID-19 care amplifi că procesele de re-
dimensionare a arhitecturii geopolitice a sistemului internațional postrăzboi rece, 
sporind probabilitatea transformării într-o criză de securitate regională din Europa 
Centrală și de Est, rămâne a fi  una pertinentă pentru refl ecțiile privind asigurarea 
securității naționale a statelor din regiune și a stabilității mediului securității regionale. 
Marile puteri manifestându-se geopolitic în plan regional, în condițiile pandemiei de
COVID-19, intensifi că dinamica mediului de securitate regională din Europa Centrală 
și de Est amplifi când presiunea geopolitică asupra procesului decizional de adoptare 
și realizare a politicilor de asigurare a securității naționale a statelor din regiune și a 
securității regionale, astfel protejând propriile sfere de infl uență geopolitică. 
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