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Argumentum 
 
 

Marea Neagră a devenit astăzi un subiect de interes geopolitic și geostrategic. 
Concentrarea de interese la nivelul regiunii reflectă o necesitate emergentă de a identifica 
resurse capabile pentru transformarea acestei scene de confruntări, rivalitate și ambiții 
statale, într-o oportunitate-cheie. 
Din punct de vedere istoric, Marea Neagră a reprezentat o punte de legătură între civilizația 
europeană și orientală. Diversitatea culturală și confesională au transformat Marea Neagră, 
de-a lungul timpului, într-un spațiu de negociere, diplomație, dar și de litigii. 

Prin consolidarea Parteneriatului Strategic cu Statele Unite ale Americii, România a devenit 
un aliat predictibil și activ în regiune. Datorită eforturilor diplomatice românești, Marea 
Neagră are potențialul de a deveni o platformă pentru asigurarea încrederii și angajamentului 
reciproc, prin construcția unei rețele de tip “Security Trust” – concept propus de România în 
2015 şi regăsit în Politica Europeană de Vecinătate revizuită în noiembrie 2015 sub denumirea 
de „thematic framework” –  cu scopul de a implementa o centură de siguranță în jurul Europei. 
Distribuirea puterii la nivel regional, evoluțiile militare și economice, politicile de sorginte 
hegemonică ale unor actori statali din vecinătate, poziționează indiscutabil regiunea Mării 
Negre pe agenda securității internaționale, cel puțin din următoarele perspective: 
 

• Recuperarea controlului asupra unor teritorii și state din spațiul cuprins între 
Marea Baltică și Marea Caspică; 

• Preocupările unor actori de a-și proiecta o imagine de putere globală și de 
superputere în Eurasia; 

• Revenirea la ordinea mondială specifică perioadei post Yalta-Potsdam; 
• Ambiții pentru supremație militară, economică și energetică în zona Mării Negre; 
• Blocarea tendințelor de întărire și creștere a influenței NATO în Estul Europei. 
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Climatul regional de securitate ne reamintește uneori de forme specifice doctrinei 

descurajării, un tipar propriu perioadei Războiului Rece, în care dimensiunea militară și 
războiul informațional orientat pentru formatarea unui nou curent doctrinar în Europa încă 
mai ocupă roluri cheie ale unei agendei politice susținute prin mijloace clandestine. Cu toate 
acestea, tipologia ecosistemului militar din spațiul Mării Negre se modifică odată cu apariția 
amenințărilor hibride și a războiului non-cinetic. 

Anumite similitudini istorice ne ridică totuși unele întrebări legitime. Cum anumite valențe 
specifice Războiului Rece sunt încă păstrate, este oare posibil ca balanța de putere să redevină 
un laitmotiv cu relevanță pentru Marea Neagră? Este totuși probabil, ca la scară regională, o 
astfel de ipoteză să fie validată parțial printr-o gândire critică de tip tradiționalist? 

Tendința lumii către multipolaritate, interdependențele complexe, caracterul 
transnațional al anumitor riscuri de securitate, indică faptul că Marea Neagră va rămâne un 
subiect important pe agenda provocărilor globale pentru perioada următoare. 

Totodată, diversitatea poate fi văzută și ca oportunitate sau ca resort propice 
schimbării. Dialogul intercultural, cooperarea, asistența instituțională, consolidarea pozițiilor 
cheie ale Alianței în regiune, securizarea rutelor de transport maritim, proiectele energetice 
și comerciale de anvergură, reprezintă vectori ai dezvoltării durabile în regiunea Mării Negre. 
 

Obiectivul conferinței este de a implica experți și reprezentanți instituționali din 
România, Europa și din Statele Unite pentru a dezbate și prezenta analize, cu scopul 
identificării de soluții durabile pentru Regiunea Extinsă a Mării Negre. Demersul vizează 
proiectarea unei viziuni comune pentru Marea Neagră și elaborarea de recomandări politice, 
în cadrul unui document de sinteză, de tip Policy Paper, favorabil angajării strategice la nivelul 
leadership-ului partenerilor implicați. În aceeași măsură, vom angrena în dialog și 
reprezentanți ai statelor riverane, urmând astfel un principiu al eficienței relaționale, care ne 
sugerează faptul că leadership-ul regional nu se poate proiecta eficient fără implicarea 
constructivă a statelor regiunii.  

Policy Paper-ul va reuni abordări referitoare la riscuri și amenințări ce determină 
provocări majore la adresa securității și stabilității regionale, printre care posibile referiri la: 
 

- Aprofundarea, promovarea și integrarea la nivel regional a conceptului de 
securitate extinsă;  

- Angajarea efortului pentru asumarea culturii strategice la nivelul statelor 
riverane ca factor determinant în definirea angajamentelor de politică externă; 

- Adaptarea contribuțiilor individuale ale fiecărui stat riveran la construcția unei 
centuri de securitate pe Flancul Estic al Europei; 

- Identificarea pârghiilor pentru intensificarea cooperării regionale și pentru 
creșterea capacității instituționale şi a rezilienţei statelor din Zona Extinsă a 
Mării Negre; 
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- Calibrarea agendei de securitate regională la strategiile și nevoile de apărare 
ale NATO și UE. 

 
Din partea Universității „Lucian Blaga” din Sibiu (ULBS), entitatea responsabilă pentru 

organizarea evenimentului este Centrul de Studii Globale. 
 

Subiecte cu caracter general propuse pentru conferință: 
• Oferirea de recomandări privind gestionarea provocărilor de securitate în Regiunea 

Extinsă a Mării Negre, cu relevanță pentru viitorul Summit NATO. Asigurarea 
premiselor pentru a formularea priorităților de agendă din cadrul Formatului 
București Nouă – B9 (8 iunie 2018, Varșovia), a cărei reuniune la nivel de șef de stat 
va pregăti summit-ul din perspectiva statelor aflate pe Flancul Estic al Alianței și 
Summit-ului NATO (11-12 iulie 2018, Bruxelles) , identificând astfel potențialul ca 
B9 să contribuie la realizarea obiectivelor Alianței dincolo de granițele sale estice; 

• Valorificarea Parteneriatului Strategic dintre România și SUA, cu accent pe 
cooperarea în cadrul Alianței Nord-Atlantice; 

• Îmbunătățirea securității și a stabilității Europei Centrale și de Est prin întărirea 
cooperării NATO cu Republica Moldova, Georgia și Ucraina. Astfel, prin creșterea 
incluziunii internaționale și a rezilienței naționale a celor trei state, climatul 
geopolitic poate fi îmbunătățit considerabil. Cu cât aceste state devin mai stabile 
din punct de vedere economic, politic și militar, nivelul de predictibilitate și de 
securizare a Flancului Estic dezvoltă un potențial real de creștere; 

• Analizarea posibilităţilor reale de construcţie a unei/unor „thematic framework(s)” 
în regiunea Mării Negre; 

• Aprofundarea relației de complementaritate NATO-UE pe domenii de cooperare 
precum: combaterea amenințărilor hibride și creșterea rezilienței în fața acestora, 
cooperare operațională maritimă, mobilitate militară, schimbul de informații 
pentru combaterea terorismului, securitate și apărare cibernetică, cooperare 
industrială în domeniul apărării, exerciții și sporirea capabilităților de apărare în 
rândul statelor partenere; 

• Maparea comportamentului agresiv al Rusiei la Marea Neagră, prin folosirea 
mijloacelor neconvenționale destabilizatoare și identificarea de soluții în spectrul 
gestionării amenințărilor hibride, precum: războiul informațional, încurajarea 
comportamentelor populiste și de polarizare socială în rândul altor state, atacurile 
cibernetice, menținerea stărilor de dependență energetică și de șantaj politic, 
manevre militare primejdioase, etc.; 

• Promovarea culturii de securitate în contextul aniversării Centenarului, respectiv a 
100 de ani de la întemeierea statului Român modern, în spirit pro-european. 
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COMUNICAT 
Conferință internațională: „Emerging Importance of Wider Black Sea Area  Security” 
01-02 iunie, 2018, ULBS, Sibiu 
 
 
 
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, prin Centrul de Studii 
de Globale (ULBS), organizează în perioada 01-02 iunie 2018, 
conferința internațională: „Emerging Importance of Wider 
Black Sea Area  Security”.  
 
Proiectul se desfășoară sub Înaltul Patronaj al Președintelui 
României, prin Departamentul de Politică Externă, cu 
sprijinul Ambasadei României în Statele Unite ale Americii, 
în baza parteneriatului academic cu Academia Forțelor 
Terestre „Nicolae Bălcescu”.  
 
Experți internaționali, regionali și naționali vor participa la 
Sibiu, în cadrul conferinței, pentru a construi o viziune 
strategică regională, capabilă să susțină agenda Formatului B9 
și a viitorului Summit NATO din 11-12 iulie, 2018 (Bruxelles). 
 
Invitați speciali în cadrul conferinței: 
George Friedman - președinte Geopolitical Futures (USA) 
James Carafano - vice-președinte al Fundației Heritage (USA) 
Cristian DIACONESCU - member of United Nations Group of Eminent Persons for Non-Proliferation 
of Nuclear Armaments, Former Minister of Foreign Affairs (RO) 
 
La eveniment și-au anunțat participarea experți și reprezentanți instituționali din cadrul Președinției 
României, Ministerul Afacerilor Externe prin Ambasada României în Statele Unite ale Americii, 
Ministerul Apărării Naționale, Ambasada Statelor Unite ale Americii în România, NATO HUMINT Center 
of Excellence (RO), Geopolitical Futures (USA), The Heritage Foundation (USA), Kathryn and Shelby 
Cullom Davis Institute for National Security and Foreign Policy (USA), Research Center for Regional 
Security (UKR), Journal of Strategic and Social Research (TR), New Strategy Center (RO), Consiliul Euro-
Atlantic Român (RO), Fundația EURISC (RO), Center for Conflict Prevention and Early Warning (RO), 
The Middle East Political and Economic Institute (RO), GeoPolitica Magazine (RO), Taras Shevchenko 
National University of Kyiv (UKR), Sakarya University (TR), Mehmet Akif Ersoy University (TR), Școala 
Națională de Studii Politice și Administrative/SNSPA, Universitatea Babeş-Bolyai, Academia de Studii 
Economice din București, Universitatea București, Academia Forțelor Terestre “Nicolae Bălcescu”. 
 
Mai multe detalii despre agenda evenimentului sunt disponibile pe pagina proiectului. 
 
* Eveniment cofinanțat de Primăria Municipiului Sibiu. 

 

http://centers.ulbsibiu.ro/csg/index.php/wbsas/programme/

