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România și Polonia au încheiat în octombrie 2009 un parteneriat strategic, care a evoluat 

într-o dinamică ascendentă.  Ambele state au relații puternice cu SUA și o excelentă 

cooperare în domeniul militar. La fel, cele două țări sunt interesate de evoluțiile de 

securitate în Estul Europei, care au cunoscut o turnura negativă după anexarea ilegală a 

Crimeii de către Rusia și declanșarea ostilităților în Estul Ucrainei.  

Cu ocazia summitul-ui NATO de la Varșovia, aliații și-au reafirmat voința de a păstra 

neștirbit spiritul articolului 5 al Tratatului Nord-Atlantic, care garantează securitatea 

membrilor săi, și și-au arătat angajamentul politic pentru a pune în practică măsurile de 

reasigurare a securității statelor aliate din regiune. Pentru prima dată de la căderea 

Cortinei de Fier, de-a lungul frontierei estice a NATO au inceput numeroase exerciții 

pentru a crește gradul de interoperabilitate a armatelor aliate, la fel și în Marea Neagră și 

Marea Baltică. România și Polonia s-au susținut reciproc în demersurile lor pentru o 

prezență întărită a NATO atât în zona de nord a flancului estic al NATO, cât și în zona de 

sud. Spre deosebire însă de Polonia, care își coordonează cu succes acțiunile politice cu 

statele baltice, România nu a reușit să convingă celelalte două state NATO din bazinul 

pontic, Turcia și Bulgaria, să fie la fel de deschise unei cooperări maritime aprofundate la 

Marea Neagră. 

Și România și Polonia sunt state cheie pentru apărarea anti-rachetă americană și NATO. 

În România baza de la Deveselu a devenit deja operațională, în Polonia sunt în defășurare 

lucrările la baza de la Redzikowo, care urmează a fi finalizate în 2018. Ambele state sunt 

periodic țintă declarațiilor responsabililor politici și militari ruși, care nu o dată au afirmat 

că România și Polonia vor fi ținta rachetelor rusești ca represalii la instalarea scutului 

american, inclusiv Vladimir Putin lansând asemenea afirmații belicoase. 

New Strategy Center are ca partener Institutul de Studii Estice – ISW din 2016, ambele 

think tank-uri luând decizia de a organiza în fiecare an o dezbatere la București și apoi la 

Varșovia pe teme de interes comun in doemniul securității și afacerilor externe. La 

această dezbatere ne dorim  un schimb de opinii privind evoluțiile care se înregistrează la 

nivelul NATO și UE după alegerile din SUA și după Brexit, ce modificări se pot înregistra 

în relațiile Rusiei cu SUA și UE, cum răspundem provocărilor  războiului hibrid, ce 

preocupări există în cele două țări în domeniul securității energetice. 


