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13 martie 2018, ora 09-09:15 Human Rights Hall,  
 

B9 DEFENCE MINISTERS’ MEETING  
 

INTRODUCTORY REMARKS  

 
Doamnelor şi domnilor miniştri şi înalţi reprezentanţi ai statelor B9, 
Distinşi invitaţi,  

Ne întâlnim astăzi, cu ocazia primei reuniuni a miniştrilor apărării în formatul 

Bucureşti 9, în scopul discutării aspectelor curente de securitate şi apărare ale 

statelor membre ale acestei iniţiative. În acest context, doresc să salut 

participarea miniştrilor apărării din statele membre B9, precum şi a înalţilor 

reprezentanţi ai SUA şi NATO. Bine aţi venit la Bucureşti! 

După cum cunoaşteţi, iniţiativa B9 a fost lansată de România în anul 2014, ca 

platformă pentru aprofundarea dialogului şi cooperării între aliaţii participanţi, în 

vederea articulării contribuţiei specifice a acestor state la procesele în derulare la 

nivelul Alianţei, pe baza experienţei şi expertizei pe care o deţin şi a intereselor 

comune de securitate.  

Am identificat împreună cu ministrul apărării polonez, domnul Mariusz 

BLASZCZAK - căruia doresc să îi adresez mulţumiri special pentru sprijinul 

important în co-organizarea acestei reuniuni - necesitatea extinderii formatului B9 

şi la nivelul apărării, în perspectiva pregătirii viitorului Summit NATO din iulie de la 

Bruxelles.  

Din perspectiva noastră, convergenţa abordărilor naţionale pe teme curente de 

securitate şi apărare în spaţiul euro-atlantic presupune dezvoltarea cooperării mai 

aplicate, inclusiv prin valorificarea diferitelor formate multinaţionale.  

În acest sens, în condiţiile în care statele de pe flancul estic al Alianţei Nord-

Atlantice împărtăşesc o serie de preocupări comune şi particulare din perspectiva 

percepţiei asupra riscurilor şi ameninţărilor la adresa securităţii, considerăm utilă 

dezbaterea acestor subiecte în formatul B9, ca etapă de pregătire şi coagulare a 

poziţiilor naţionale, în vederea definirii unei viziuni comune la nivelul NATO, cu 

prilejul summit-ului ce va avea loc în luna iulie a.c. la Bruxelles. Acest lucru nu 

poate decât demonstra unitatea şi coerenţa Flancului Estic Aliat!  

Ca observaţii preliminare, aş dori să punctez două aspecte.  

➢ În primul rând, asigurarea securităţii şi apărării presupune o abordare 

omnidirecţională, în condiţiile în care o criză de securitate în prezent poate 

implica atât mijloace convenţionale, cât şi ne-convenţionale, de tip hibrid sau 

provocări asimetrice. În acest sens, este necesară şi utilă coordonarea şi 

cooperarea în dezvoltarea capabilităţilor necesare pentru gestionarea 

ameninţărilor şi potenţialelor consecinţe ale acestora.  
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➢ În al doilea rând, trebuie să acţionăm în sensul maximizării rolului de 

descurajare a mijloacelor de apărare pe care le avem la dispoziţie şi, în acest 

context, apreciem că acest aspect trebuie să se regăsească ca parte a viziunii 

strategice a Alianţei Nord-Atlantice pe termen mediu şi lung. Aceasta 

înseamnă, în fapt, continuarea eforturilor de adaptare a posturii NATO de 

descurajare şi apărare la realităţile strategice curente.  

Avem astăzi o agendă substanţială de discuţii, în cadrul căreia vom aborda 

aspecte privind riscurile şi ameninţările curente la adresa securităţii, progresele 

înregistrate pe palierul implementării deciziilor adoptate la summit-ul NATO de la 

Varşovia (2016) privind consolidarea posturii de descurajare şi apărare a Alianţei, 

precum şi aspectele prioritare din perspectiva securităţii, în pregătirea viitorului 

summit Aliat. 

Totodată, vom discuta o serie de aspecte practice, aferente eforturilor  

de implementare a deciziilor politice privind adaptarea posturii NATO,  

din perspectiva creşterii interoperabilităţii şi mobilităţii forţelor noastre armate. 

*** 

Vă rog să-mi permiteţi să dau cuvântul domnului ministru Mariusz BLASZCZAK 

pentru remarcile sale de deschidere.  

*** 


