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România și Polonia sunt cele mai importante state UE și NATO în zona flancului estic, ambele 
fiind nevoite să facă față provocărilor  generate de deteriorarea accelerată a securității în regiune, după 
anexarea Crimeei de către Federația Rusă și după declansarea razboiului în Estul Ucrainei. Polonia a 
încheiat un parteneriat strategic cu România, iar 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. Binomul româno-polon este vital și pentru SUA în această zonă, 
cele două state fiind socotite la Washington cei mai apropiați aliați în acest spațiu atât de greu încercat în 
ultima perioadă.  

Polonia are un rol relevant și la nivel UE, fiind interesată să susțină destinul pro-European al 
statelor care formează parteneriatul estic, cu un interes special manifestat pentru Ucraina și Belarus. În 
prezent, este interesant de observat care vor fi raporturile dintre Varsovia și Bruxelles, după schimbarea 
politică de la ultimele alegeri, când partidul conservator ”Lege şi Ordine” a câștigat alegerile.  

     Nu trebuie ignorat nici noul proiect al Poloniei privind colaborarea regională de la Marea Baltică la 

mările Neagră și Adriatică. Noua putere politică din Polonia a relansat astfel proiectul Intermarium, 

aratând că doreşte să rămână un actor regional puternic şi cu iniţiativă.  Președintele Poloniei, Andrzej 

Duda, a lansat, chiar în discursul său inaugural la preluarea mandatului (6 august 2015), ideea creării 

unei comunități regionale de la Marea Baltică până la Marea Neagră și Adriatică. Acest proiect a fost 

evocat și în numeroase alte luări de poziție la acest nivel, fără a aduce însă precizări privind modul de 

concretizare. Este semnificativ faptul că, la recenta Conferință de Securitate de la Munchen (12-14 

februarie 2016), a avut loc un mini-summit regional co-prezidat de șefii de stat ai Poloniei și Croației. 

Din comentariile experților polonezi rezultă că 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). În ceea ce privește sfera geografică de cuprindere a 

proiectului, s-ar avea în vedere grupul de la Vişegrad (Polonia, R.Cehă, Slovacia, Ungaria), țările baltice 

și România. Potrivit unor comentatori, s-ar putea adăuga la acestea Suedia, Finlanda, Croația, Italia, 

posibil Bulgaria. În plus, se evocă o posibilă asociere cu Ucraina, R. Moldova și, în perspectivă,Belarus. 

            Proiectul Intermarium este asociat cu numele omului de stat polonez Jozef Pilsudski care a 

încercat, după primul război mondial, să construiască o alianță defensivă regională drept contrapondere 

la o posibilă resuscitare a imperialismului rus și german. Modelul de inspirație l-a constituit comunitatea 

polono-lituaniană care a dominat, în secolele XIV-XVIII, o mare parte a zonei avute în vedere pentru 

alianța propusă. Deși s-a bucurat la un moment dat de sprijinul Franței, inițiativa nu s-a concretizat, fapt 

determinat de o atitudine reticentă din partea statelor vizate din regiune. 

           Majoritatea ecourilor în presa internațională s-au menținut într-o notă constatativă, cu trimiteri la 

precedentul istoric al proiectului Miedzymorze / Intermarium promovat de Polonia la sfârșitul primului 

război mondial. Note critice mai accentuate s-au observat în mass-media din Federația Rusă, cu referire 

la ambițiile nemăsurate, tradiționale de lider regional ale Poloniei, și din Germania, în contextul 

perceputelor derapaje ale actualului regim polonez de la normele și practicile europene. 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. 


