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“Provocări de securitate în Estul Europei: viziunea Poloniei, viziunea României” 

 

 

Asociația New Strategy Center, în parteneriat cu Fundaţia Universitară a Mării Negre şi 

Societatea Academică România de Mâine, a organizat marți, 1 martie a.c., la Cercul Militar 

Național, dezbaterea „Provocări de securitate în Estul Europei: viziunea Poloniei, viziunea 

României”.  

Având în vedere că, atât România, cât și Polonia, sunt cele mai importante state UE și NATO în 

zona flancului estic, ambele țări sunt nevoite să facă față provocărilor generate de deteriorarea 

securității în regiune, după anexarea Crimeei de către Federația Rusă și după declanșarea 

războiului în Estul Ucrainei. Astfel, relațiile dintre cele două state sunt esențiale, în special în 

privința coordonării acțiunilor la nivelul NATO, pentru asumarea unor măsuri de reasigurare 

militară din partea Alianței pentru flancul răsăritean.  

Foarte important este noul proiect al Poloniei privind colaborarea regională de la Marea Baltică la 

mările Neagră și Adriatică, respectiv proiectul Intermarium, aratând astfel că doreşte să rămână 

un actor regional puternic şi cu iniţiativă. Potrivit experților polonezi, proiectul a fost avansat, atât 

în context securitar (întărirea dispozitivului defensiv al NATO pe flancul estic), cât și ca vehicul al 

colaborării economice regionale (mai ales în domeniile energiei și transporturilor).  

Este de reținut că, influentul centru de analiză geopolitică Stratfor din SUA a resuscitat și 

promovat insistent, încă din 2012, reactualizarea conceptului de Intermarium în noul context 

strategic, având Polonia și România ca piloni principali.  

În cadrul discuțiilor, s-a subliniat faptul că, pentru a da mai multă consistență relațiilor bilaterale, 

este nevoie de o creștere  a cooperării economice și în plan cultural, o mai bună promovare și 

cunoaștere a realităților din cele două state. Există un cadru bine conturat, prin parteneriatul 

strategic asumat de București și Varșovia, însă multe inițiative și proiecte de cooperare nu au 

reușit să depășească nivelul declarațiilor.  
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