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Ciuca: Încercarile unor state de reafirmare în postura de lideri zonali indica un trend
de reconfigurare a balantei de putere
Ministrul Apararii Nationale, Nicolae Ciuca, a afirmat miercuri ca instabilitatea geopolitica si volatilitatea
cu potential conflictual, dar si încercarile unor state de reafirmare în postura de lideri zonali indica un
trend de reconfigurare a balantei de putere.
"Impactul major al unor noi factori generatori de criza la nivel international, instabilitatea geopolitica si
volatilitatea cu potential conflictual, dar si încercarile unor state de reafirmare în postura de lideri zonali indica un
trend de reconfigurare a balantei de putere si o tendinta de amplificare a actiunilor de tip conventional, asimetric si
hibrid, iar recentele evenimentele de la granita Ucrainei nu sunt decât elemente care sa certifice aceasta evaluare",
a declarat Nicolae Ciuca la Academia Româna, în cadrul evenimentului de lansare a studiului Barometrul de
Securitate a României.
El a adaugat ca la toate acestea se aduna si conflictele înghetate din zona.
"Daca la toate acestea adaugam un alt instrument puternic de influentare a securitatii regionale, si ma refer la
conflictele înghetate din zona, a caror temperatura de înghet si dezghet este reglata de situatia de oportunitate,
precum si faptul ca regiunea Marii Negre este zona în care credibilitatea posturii de descurajare si aparare a
Aliantei este aproape zilnic testata, cred ca putem sa avem un tablou complet al situatiei de securitate din zona
Marii Negre", a spus ministrul Apararii.
Ministrul Ciuca a precizat ca asistam în acest moment la o constientizare mai mare a faptului ca este nevoie de
coerenta si coeziune în întreaga societate.
"Fara îndoiala, regiunea Marii Negre are importanta strategica nu doar pentru securitatea României, ci si pentru
cea europeana si euroatlantica. Asitam, astazi, la o constientizare mai mare a faptului ca este nevoie de coerenta si
coeziune în întreaga noastra societate. (...) Ne vom concentra în continuare asupra cresterii prezentei aliate si
pentru maturizarea operationala deplina a proiectelor de descurajare si aparare colectiva dezvoltate în regiunea
Marii Negre în cadrul prezentei înaintate TFP", a mentionat ministrul.
Nicolae Ciuca a mai afirmat ca eforturile se concentreaza pe identificarea si aplicarea masurilor adecvate pentru
contracararea amenintarilor de tip nou, dar si a celor traditionale.
"Eforturile noastre, atât la nivel national, la nivel aliat, cât si la nivelul UE, se concentreaza pe identificarea si
aplicarea masurilor adecvate pentru contracararea amenintarilor de tip nou, simultan cu contracararea
amenintarilor traditionale, care nu au disparut si sunt mai evidente ca oricând, pe analiza impactului în domeniul
apararii a noilor tehnologii cu potential distructiv si de schimbare a paradigmei în care am gândit asigurarea
securitatii si apararii pâna în prezent", a mai spus Ciuca.
Centrul de Cercetari Sociologice LARICS a lansat, miercuri, în contextul desfasurarii militare a armatei ruse la
granita cu Ucraina, Barometrul de Securitate a României, un studiu sociologic exhaustiv care analizeaza
perceptiile românilor referitoare la securitatea nationala în actualul context regional, încrederea în spatiul
institutional, dar si gradul de familiaritate cu agenda publica regionala.
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