„România după summit-ul de la Varșovia. Contribuția noastră pentru
un climat de securitate mai sigur în zona Mării Negre”
- 2 noiembrie 2016, Cercul Militar Național La summit-ul NATO de la Varșovia din 8-9 iulie și reuniunea miniștrilor Apărării din
statele NATO din 25-26 octombrie de la Bruxelles s-au adoptat decizii majore pentru
securitatea regiunii Mării Negre. Importanța strategică a acestei regiuni și rolul tot mai
mare pe care Rusia îl acordă acestui spațiu au fost subliniate în declarația finală a
summit-ului NATO, care face referire la “destabilizarea deliberată a Ucrainei de Est;
exerciții inopinate pe scară largă, contrare spiritului Documentului de la Viena, precum
și acțiuni militare provocatoare în apropierea frontierelor NATO, inclusiv în regiunile
Mării Baltice și ale Mării Negre și ale Mediteranei de Est; violările sale repetate ale
spațiului aerian al țărilor Alianței. În plus, intervenția militară a Rusiei, prezența
militară semnificativă și susținerea regimului din Siria, precum și folosirea prezenței
sale militare din Marea Neagră pentru proiectarea puterii în Mediterana de Est au
constituit riscuri și provocări suplimentare cu privire la securitatea aliaților și a altor
state”. NATO a dat semnalul politic la Varșovia că este îngrijorat de “eforturile și
planurile declarate ale Rusiei cu privire la sporirea în continuare a dispozitivelor sale
militare din regiunea Mării Negre”. Decizia luată a fost de a dezvolta “o prezență
avansată adaptată” în partea de sud-est a teritoriului Alianței, adică în regiunea Mării
Negre. Aceste măsuri “includ inițiativa României de stabilire a unei brigăzi-cadru
multinaționale pentru a ajuta la îmbunătățirea instruirii integrate a unităților Aliate din
cadrul Cartierului General al Diviziei Multinaționale Sud-Est”. Totodată, documentul de
la Varșovia face trimitere la preocuparea pentru îmbunătățirea posturiii maritime a
NATO, element care, de asemenea, preocupă major România.
La reuniunea miniștrilor Apărării s-a trecut la următorul pas și anume la
începerea punerii în practică, din punct de vedere militar, a deciziilor politice asumate
la Varșovia. România a reușit și acum, grație eforturilor politico-militare naționale, să
plaseze pe agenda interesului aliat necesitatea întăririi prezenței militare în partea de
sud-est a flancului răsăritean al NATO. Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg,
anunța la finalul reuniunii că „suntem în procesul de a decide dimensiunea și forma
unei prezențe construite pe măsură în sud-estul Alianței” și că Germania, Canada,
Olanda, Polonia, Turcia și SUA au decis să contribuie la întărirea prezenței terestre,
aeriene și navale a NATO în zonă. Până la următoarea reuniune a miniștrilor apărării
din februarie 2017, preocesul negocierilor politico-militare va continua din plin.
Dezbaterea organizată azi de New Strategy Center are privilegiul de a avea ca speakeri
două personalități implicate în acest proces de negociere, vital pentru interesele de
securitate ale României – dl. Ștefan Tinca, secretar de stat pentru politică de apărare și
planificare în MApN, și dl. General Nicolae Ciucă, șeful Statului Major General.

