
 

DECLARA�IA SUMMIT-ULUI DE LA BUCURE�TI 

1. Noi, �efii de stat �i de guvern ai ��rilor membre ale Alian�ei Nord-Atlantice, ne-am întâlnit ast�zi pentru a 
extinde Alian�a �i pentru a înt�ri în continuare capacitatea noastr� de a r�spunde actualelor �i noilor amenin��ri 
de securitate specifice secolului XXI. Am evaluat progresele semnificative pe care le-am f�cut în ultimii ani 
pentru transformarea NATO, convenind c� acesta este un proces care trebuie s� continue. Recunoscând 
valoarea durabil� a leg�turii transatlantice �i a NATO ca for esen�ial de consult�ri pe tema securit��ii între 
Europa �i America de Nord, ne-am reafirmat solidaritatea �i coeziunea, precum �i angajamentul asupra viziunii 
comune �i valorilor democratice pe care le împ�rt��im, cuprinse în Tratatul de la Washington. Principiul 
indivizibilit��ii securit��ii aliate este fundamental. O ap�rare colectiv� solid� a popula�iilor, teritoriului �i for�elor 
noastre este scopul central al Alian�ei �i r�mâne sarcina de securitate cea mai important� pe care o avem. Ne 
reiter�m încrederea în obiectivele �i principiile Cartei Na�iunilor Unite. 

2. Ast�zi am decis s� invit�m Albania �i Croa�ia s� înceap� discu�iile de aderare pentru a se al�tura Alian�ei. 
Felicit�m aceste ��ri pentru istorica lor realizare, ob�inut� prin ani de munc� asidu� �i prin angajamentul 
demonstrat fa�� de securitatea noastr� comun� �i valorile NATO. Aderarea acestor noi membri va înt�ri 
securitatea tuturor din spa�iul euro-atlantic �i ne va aduce mai aproape de �elul nostru comun al unei Europe 
întregite, libere �i pa�nice.  

3. A�tept�m cu interes a 60-a aniversare a Alian�ei, cu prilejul Summit-ului din 2009, care va sublinia importan�a 
peren� a leg�turii transatlantice. Procesul de transformare a Alian�ei continu� prin: integrarea a noi membri; 
r�spunsuri mai adecvate la provoc�rile de securitate, luând în considerare lec�iile înv��ate; capabilit��i care se 
pot desf��ura mai eficient în teatru, precum �i prin noi rela�ii cu partenerii no�tri. Summit-ul va oferi o 
oportunitate de a articula �i consolida în continuare viziunea Alian�ei privind rolul s�u, de a r�spunde 
provoc�rilor în schimbare ale secolului 21 �i de a-�i men�ine capacitatea de a executa întreaga sa gam� de 
misiuni, ap�rând colectiv securitatea noastr� intern� �i contribuind la stabilitatea interna�ional�. Pentru a preg�ti 
terenul pentru îndeplinirea acestei sarcini importante, solicit�m Consiliului în Sesiune Permanent� s� 
preg�teasc� o Declara�ie privind Securitatea Alian�ei pentru a fi adoptat� la Summit. 

4. Am salutat prezen�a la Bucure�ti a unui num�r de na�iuni partenere; dl. Ban Ki-Moon, secretarul general al 
Na�iunilor Unite, precum �i reprezentan�i de nivel înalt ai altor organiza�ii interna�ionale. Multora dintre 
provoc�rile actuale la adresa securit��ii nu pot fi comb�tute cu succes doar de c�tre Alian��. Rezolvarea lor 
poate fi ob�inut� cel mai bine printr-un parteneriat vast cu comunitatea interna�ional� în sens larg, ca parte a 
unei adev�rate abord�ri cuprinz�toare, bazate pe deschidere �i cooperare, precum �i pe voin�a tuturor p�r�ilor. 
Suntem hot�râ�i s� lucr�m împreun� pentru promovarea p�cii �i stabilit��ii, precum �i pentru a r�spunde 
provoc�rilor globale care afecteaz� din ce în ce mai mult securitatea noastr�, a tuturor. 

5. Succesul acestui efort comun depinde în mare m�sur� de angajamentele individuale. Onor�m 
profesionalismul �i curajul a peste �aizeci de mii de b�rba�i �i femei din statele aliate �i din alte na�iuni implicate 
în misiunile �i opera�iile NATO. Transmitem profunda noastr� compasiune familiilor �i apropia�ilor celor care au 
murit sau care au fost r�ni�i la datorie. Sacrificiul lor nu va fi zadarnic. 

6. Securitatea euro-atlantic� �i interna�ional� este strâns legat� de viitorul Afganistanului ca stat pa�nic, 
democratic, care respect� drepturile omului �i este lipsit de amenin�area terorismului. Din acest motiv, For�a 
Interna�ional� de Asisten�� pentru Securitate (ISAF), mandatat� de Na�iunile Unite, incluzând actualmente 40 
de na�iuni, reprezint� principala noastr� prioritate. Conlucrând cu afganii, am realizat progrese semnificative, 
îns� recunoa�tem c� provoc�rile r�mase necesit� eforturi suplimentare. Nici noi �i nici partenerii no�tri afgani 
nu vom permite extremi�tilor �i terori�tilor s� recâ�tige controlul asupra Afganistanului sau s�-l utilizeze ca baz� 
a terorismului care ne amenin�� pe to�i. împreun� cu partenerii no�tri din ISAF �i cu implicarea direct� a 
pre�edintelui Karzai, vom emite o declara�ie privind Afganistanul. Aceast� declara�ie stabile�te o viziune clar� 
bazat� pe patru principii: angajamentul comun �i ferm, pe termen lung; sprijinul pentru înt�rirea conducerii �i 
responsabilit��ii afgane; abordarea cuprinz�toare din partea comunit��ii interna�ionale, care s� uneasc� 
eforturile civile �i militare, precum �i participarea �i cooperarea sporit� cu vecinii Afganistanului, în special cu 
Pakistanul. Ne exprim�m satisfac�ia fa�� de anun�urile f�cute de alia�i �i parteneri privind contribu�iile cu noi for�e 
�i alte forme de sprijin, care demonstreaz� o dat� în plus hot�rârea noastr�; orice alte contribu�ii suplimentare 
vor fi binevenite. Salut�m, totodat�, numirea ambasadorului Kai Eide ca reprezentant special al secretarului 
general al Na�iunilor Unite pentru Afganistan �i �ef al Misiunii de Asisten�� a Na�iunilor Unite în Afganistan 
(UNAMA), care va aduce un plus de dinamism �i coeren�� eforturilor comunit��ii interna�ionale. Salut�m 
apropiata Conferin�� de la Paris care va evalua progresele înregistrate �i va înt�ri eforturile interna�ionale în 
vederea continu�rii implement�rii Strategiei - cadru pentru Afganistan ("Afganistan Compact"). 



7. Ne men�inem ferm angajamentul nostru pentru securitatea �i stabilitatea regional� din Balcani. Apreciem 
presta�ia eficient�, promptitudinea �i impar�ialitatea KFOR în combaterea violen�elor �i deplângem toate 
atacurile îndreptate împotriva misiunii KFOR, sub mandat ONU, precum �i a altor prezen�e interna�ionale în 
Kosovo. Reiter�m c� misiunea KFOR va r�mâne în Kosovo în baza Rezolu�iei 1244 a Consiliului de Securitate 
al ONU, pentru a asigura un climat de siguran�� �i securitate, inclusiv libertatea de mi�care, pentru to�i locuitorii 
din Kosovo, pân� la momentul la care Consiliul de Securitate va lua o alt� decizie. 

8. în Kosovo, NATO �i KFOR vor continua s� colaboreze cu autorit��ile �i, având în vedere mandatul s�u 
opera�ional, KFOR va coopera cu �i va asista, în mod adecvat, ONU, Uniunea European� �i al�i actori 
interna�ionali pentru a sprijini dezvoltarea unui Kosovo stabil, democratic, multietnic �i pa�nic. Sus�inem 
ac�iunile ONU de asigurare a domniei legii �i chem�m toate p�r�ile s� fac� pa�i reali pentru prevenirea �i 
condamnarea violen�ei în Kosovo. NATO �i KFOR salut� re�inerea demonstrat� pân� acum de autorit��ile din 
Kosovo. Solicit�m implementarea continu� �i integral� a angajamentelor lor fa�� de standarde, în special a celor 
legate de domnia legii, protec�ia minorit��ilor etnice �i a comunit��ilor, protejarea locurilor istorice �i religioase, 
combaterea criminalit��ii �i a corup�iei. 

9. NATO este gata s�-�i aduc� propria contribu�ie la implementarea viitoarelor aranjamente de securitate. 
Având în vedere Rezolu�ia 1244 a Consiliului de Securitate al ONU, lu�m not� de necesitatea men�inerii 
prezen�elor interna�ionale în întreg Kosovo, ale c�ror eforturi contribuie la asigurarea libert��ii de mi�care �i a 
circula�iei persoanelor �i bunurilor, inclusiv supravegherea frontierelor. Facem apel la to�i actorii din regiune s� 
se angajeze constructiv �i s� evite orice ac�iuni sau declara�ii care ar putea periclita situa�ia de securitate în 
Kosovo sau în orice alt� parte a regiunii. KFOR va continua un dialog strâns pe tema securit��ii cu toate p�r�ile. 

10. Mediul informatic de ast�zi, în particular cel asociat opera�iilor noastre din Afganistan �i Kosovo, eviden�iaz� 
necesitatea unei comunic�ri adecvate, corecte �i în timp util, cu audien�e locale �i interna�ionale, despre 
politicile �i angajarea NATO în opera�ii interna�ionale. Salut�m progresul înregistrat în înt�rirea capacit��ii de 
comunica�ii strategice a NATO, demonstrat� prin r�spunsul rapid al Centrului de Opera�ii Media. De asemenea, 
salut�m lansarea, la Summitul nostru, a unui nou canal TV NATO pe internet, care va cuprinde �tiri actualizate 
periodic precum �i reportaje video, în mod special din diverse regiuni ale Afganistanului. Eviden�iem 
angajamentul nostru pentru a sprijini emeliorarea în continuare a comunica�iilor strategice pân� la Summit-ul 
nostru din 2009. 

11. A�a cum ne demonstreaz� experien�ele din Afganistan �i Balcani, comunitatea interna�ional� are nevoie s� 
conlucreze mai strâns �i s� aib� o abordare cuprinz�toare pentru a r�spunde cu succes provoc�rilor de azi �i 
de mâine la adresa securit��ii. O implementare eficient� a abord�rii cuprinz�toare necesit� cooperarea �i 
contribu�ia tuturor actorilor importan�i, inclusiv a organiza�iilor neguvernamentale �i organismelor locale 
relevante. în acest sens, este important ca to�i actorii interna�ionali majori s� ac�ioneze într-un mod coordonat, 
aplicând un larg spectru de instrumente civile �i militare printr-un efort concertat, care �ine cont de mandatele �i 
atuurile fiec�ruia. Am aprobat un Plan de ac�iune care cuprinde un set de propuneri pragmatice de dezvoltare �i 
implementare a contribu�iei NATO la abordarea cuprinz�toare. Aceste propuneri au scopul de a îmbun�t��i 
aplicarea coerent� a instrumentelor NATO de gestionare a crizelor �i de a înt�ri cooperarea practic� la toate 
nivelurile, cu al�i actori, dup� caz, inclusiv propuneri privind sprijinul pentru stabilizare �i reconstruc�ie. Acestea 
se refer� la domenii precum planificarea �i conducerea opera�iilor; instruire �i educa�ie; amplificarea cooper�rii 
cu actori externi. îns�rcin�m Consiliul în Sesiune Permanent� s� implementeze acest Plan de Ac�iune cu 
prioritate �i s� îl men�in� permanent în aten�ie, �inând seama de toate evolu�iile relevante �i de lec�iile înv��ate. 

12. Salut�m cooperarea de peste un deceniu dintre Na�iunile Unite �i NATO, în sprijinul activit��ii ONU de 
men�inere a p�cii �i securit��ii interna�ionale. Am dezvoltat o colaborare opera�ional� în domeniul men�inerii 
p�cii, prin opera�iunile din Balcani �i Afganistan mandatate de ONU �i conduse de NATO. Aceste experien�e 
comune au demonstrat valoarea coordon�rii eficiente între cele dou� organiza�ii. Cooperarea ulterioar� va 
contribui semnificativ la contracararea amenin��rilor �i provoc�rilor c�rora comunitatea interna�ional� trebuie s� 
le r�spund�. NATO î�i reafirm� încrederea în scopurile �i principiile Cartei Na�iunilor Unite, inclusiv exercitarea 
dreptului inerent la auto-ap�rare individual� sau colectiv� recunoscut prin articolul 51 al Cartei Na�iunilor Unite, 
dup� cum este prev�zut în Tratatul de la Washington. Responsabilitatea principal� pentru men�inerea p�cii �i 
securit��ii interna�ionale revine Consiliului de Securitate al Na�iunilor Unite. 

13. NATO contribuie, de asemenea, la implementarea de c�tre na�iuni a rezolu�iei Consiliului de Securitate al 
Na�iunilor Unite (R CS ONU) 1373 �i a altor rezolu�ii relevante pentru lupta contra terorismului, �i acord� sprijin 
în domeniul neprolifer�rii armelor de distrugere în mas� prin asumarea rolului ce îi revine în implementarea de 
c�tre na�iuni a R CS ONU 1540. 

14. Rela�iile NATO-UE acoper� o gam� larg� de probleme de interes comun privind securitatea, ap�rarea �i 
managementul crizelor, inclusiv lupta împotriva terorismului, dezvoltarea de capabilit��i militare coerente �i care 
se sus�in reciproc, precum �i planificarea urgen�elor civile. Cooperarea noastr� de succes în Balcanii de Vest, 



inclusiv în opera�iunea UE Althea prin aranjamentele Berlin plus, contribuie la pacea �i securitatea din regiune. 
în spiritul acelora�i valori comune �i interese strategice, NATO �i UE coopereaz� �i vor continua s� conlucreze 
în opera�iuni-cheie de gestionare a crizelor. Recunoa�tem valoarea pe care o aduce o ap�rare european� mai 
puternic� �i mai capabil�, în m�sur� s� furnizeze capabilit��i cu care s� r�spund� provoc�rilor cu care atât 
NATO, cât �i UE se confrunt�. De aceea, sprijinim eforturi care s� se sus�in� reciproc pentru atingerea acestui 
scop. Succesul unor astfel de eforturi prezente �i viitoare, necesit� un angajament sporit pentru a asigura 
metode eficiente de conlucrare. Prin urmare, suntem hot�râ�i s� îmbun�t��im parteneriatul strategic NATO-UE, 
conform celor agreate de ambele noastre organiza�ii, pentru o cooperare mai strâns� �i o eficien�� sporit�, 
precum �i pentru a evita duplic�ri inutile, într-un spirit de transparen�� �i cu respectarea autonomiei celor dou� 
organiza�ii. O Uniune European� mai puternic� va contribui în continuare la securitatea noastr� comun�. 

15. Condamn�m în cei mai puternici termeni toate actele de terorism, oricare ar fi motiva�ia lor sau modul de 
manifestare. Na�iunile noastre r�mân hot�râte s� lupte împotriva acestui flagel, individual �i colectiv, atât timp 
cât este necesar �i în conformitate cu dreptul interna�ional �i principiile Na�iunilor Unite. Terori�tii utilizeaz� o 
varietate de arme conven�ionale �i tactici, inclusiv tactici asimetrice �i pot încerca s� foloseasc� arme de 
distrugere în mas� pentru a amenin�a pacea �i securitatea interna�ionale. Acord�m o importan�� deosebit� 
protec�iei popula�iilor, teritoriilor, infrastructurii �i for�elor noastre împotriva consecin�elor unor atacuri teroriste. 
Vom continua s� dezvolt�m �i s� contribuim la politicile de prevenire �i combatere a prolifer�rii armelor de 
distrugere în mas�, în scopul prevenirii accesului �i utiliz�rii lor de c�tre terori�ti. Vom continua, de asemenea, 
s� sprijinim programul de lucru pentru dezvoltarea unor capabilit��i avansate care s� ajute la ap�rarea împotriva 
atacurilor teroriste, inclusiv prin continuarea dezvolt�rii de noi tehnologii. Ne p�str�m angajamentul de a înt�ri 
capacitatea Alian�ei de a schimba informa�ii în domeniul terorismului, în mod special în sprijinul opera�iilor 
NATO. Alian�a noastr� asigur� o dimensiune transatlantic� esen�ial� de r�spuns în fa�a terorismului, iar 
na�iunile noastre vor continua s� contribuie la implementarea deplin� a Rezolu�iei CSONU 1373 �i a altor 
rezolu�ii relevante, în special a Rezolu�iei CSONU 1540, precum �i la eforturile mai largi ale comunit��ii 
interna�ionale în aceast� privin��. Dialogul �i cooperarea, dup� caz, cu alte organiza�ii interna�ionale �i cu 
partenerii nostrii sunt esen�iale, �i salut�m eforturile menite s� revitalizeze implementarea Planului de Ac�iune a 
PfP împotriva terorismului. Ne reiter�m angajamentul fa�� de Opera�iunea „Active Endeavour", opera�iunea 
noastr� maritim� din Mediterana, care continu� s� aduc� o contribu�ie semnificativ� la lupta împotriva 
terorismului. 

16. R�mânem profund preocupa�i de violen�a continu� �i atrocit��ile din Darfur �i chem�m toate p�r�ile s� 
înceteze ostilit��ile. NATO î�i men�ine disponibilitatea, în baza consult�rilor �i cu acordul Na�iunilor Unite �i al 
Uniunii Africane (UA), de a sprijini eforturile acestora de men�inere a p�cii în regiune. La cererea Uniunii 
Africane, NATO a fost de acord s� ofere sprijin Misiunii UA în Somalia �i suntem preg�ti�i s� analiz�m �i alte 
cereri de sprijin pentru aceast� misiune. Ca exemplu de abordare cuprinz�toare, salut�m cooperarea direct� 
între NATO �i UA, demonstrat� prin asisten�� acordat� Misiunii UA în Sudan, încheiat� recent, precum �i prin 
continuarea sprijinului acordat For�ei Africane. NATO salut� opera�ia Uniunii Europene EUFOR Ciad/Republica 
Central African� �i contribu�ia UE la stabilitatea �i securitatea în regiune. 

17. Reiter�m angajamentul Alian�ei de a sprijini Guvernul �i poporul irakian, precum �i de a sprijini dezvoltarea 
For�elor de Securitate Irakiene. Am r�spuns pozitiv solicit�rii Prim Ministrului Al-Maliki de a extinde, pân� în 
2009, mandatul Misiunii NATO de Instruire în Irak (NTM-I). De asemenea, analiz�m favorabil solicitarea 
Guvernului Irakului de a extinde misiunea NTM-I în domenii precum instruirea comandan�ilor din for�ele 
maritime �i aeriene, instruirea for�elor de poli�ie, securitatea frontierelor, lupta împotriva terorismului, reforma 
ap�r�rii, construirea institu�iilor de ap�rare, controlul armelor u�oare �i de calibru mic. NTM-I continu� s�-�i 
aduc� o contribu�ie important� la eforturile interna�ionale de instruire �i echipare a For�elor de Securitate 
Irakiene, iar pân� acum a instruit peste 10.000 de membri ai acestor for�e. Complementar acestor eforturi, 
NATO a mai aprobat propuneri privind un cadru structurat de cooperare, cu scopul de a dezvolta o rela�ie pe 
termen lung cu Irakul �i pentru a continua s� înt�reasc� capacit��ile Irakului de a r�spunde provoc�rilor �i 
amenin��rilor comune.  

18. Procesul continuu de l�rgire a NATO a fost un succes istoric pentru promovarea stabilit��ii �i cooper�rii, 
precum �i pentru a ne aduce mai aproape de obiectivul nostru comun, cel al unei Europe întregite �i libere, unite 
în pace, democra�ie �i valori comune. Por�ile NATO vor r�mâne deschise pentru democra�iile europene care 
doresc �i sunt capabile s�-�i asume responsabilit��ile �i obliga�iile de membru, în conformitate cu Articolul 10 al 
Tratatului de la Washington. Reiter�m faptul c� deciziile privind extinderea pot fi luate numai de c�tre NATO. 

19. Invitarea Albaniei �i Croa�iei s� înceap� negocierile de aderare pentru a se al�tura Alian�ei noastre 
marcheaz� începutul unui capitol nou pentru Balcanii de Vest �i indic� drumul de urmat c�tre un viitor în care 
aceast� regiune stabil� este pe deplin integrat� în institu�iile euro-atlantice �i capabil� s� aduc� o contribu�ie 
major� la securitatea interna�ional�.  



20. Recunoa�tem munca intens� �i angajamentul demonstrat de fosta Republic� Iugoslav� a Macedoniei fa�� 
de valorile �i opera�iunile Alian�ei. Apreciem eforturile sale de edificare a unei societ��i multietnice. în cadrul 
oferit de ONU, mul�i actori au lucrat din greu pentru a rezolva problema numelui, îns� Alian�a a luat not� cu 
regret c� aceste convorbiri nu au avut succes. Prin urmare, am decis c� invita�ia pentru fosta Republic� 
Iugoslav� a Macedoniei va fi transmis� de îndat� ce va fi ob�inut� o solu�ie acceptat� de ambele p�r�i în privin�a 
chestiunii numelui. încuraj�m reluarea f�r� întârziere a negocierilor �i a�tept�m ca acestea s� fie finalizate cât 
mai curând posibil.  

21. Admiterea Albaniei �i Croa�iei va cre�te capacitatea Alian�ei de a face fa�� provoc�rilor de ast�zi �i de 
mâine. Aceste ��ri �i-au demonstrat angajamentul solid fa�� de principiile de baz� ale Tratatului de la 
Washington, precum �i capacitatea �i disponibilitatea lor de a proteja libertatea �i valorile noastre comune, 
contribuind la ap�rarea colectiv� a Alian�ei �i la întreaga gam� de misiuni ale acesteia.  

22. Vom începe imediat convorbirile de aderare cu scopul de a semna Protocoalele de Aderare pân� la finele 
lunii iulie 2008 �i de a finaliza procesul de ratificare f�r� întârziere. în perioada dinaintea ader�rii, NATO va 
implica statele invitate în cea mai mare m�sur� posibil� în activit��ile Alian�ei �i va continua s� le acorde sprijin 
�i asisten��, inclusiv prin Planul de Ac�iune pentru Aderare (MAP). A�tept�m cu interes calendarele de reform� 
ale statelor invitate, pe baza c�rora acestea sunt a�teptate s�-�i continue progresele, înainte �i dup� aderare, 
pentru a-�i spori contribu�ia la Alian��.  

23. Salut�m aspira�iile euro - atlantice ale Ucrainei �i Georgiei de apartenen�� la NATO. Am hot�rât ast�zi c� 
aceste state vor deveni membre ale NATO. Ambele na�iuni au adus contribu�ii valoroase la opera�iunile Alian�ei. 
Salut�m reformele democratice din Ucraina �i Georgia �i a�tept�m cu ner�bdare ca alegerile parlamentare din 
Georgia, din luna mai, s� fie libere �i corecte. MAP este urm�torul pas pentru Ucraina �i Georgia pe calea lor 
direct� spre aderare. Ast�zi am stabilit cu claritate c� sprijinim candidaturile acestor ��ri pentru MAP. Prin 
urmare, vom începe o perioad� de angajare intens� cu ambele ��ri, la nivel politic înalt, pentru a solu�iona 
chestiunile înc� nerezolvate în privin�a candidaturilor lor la MAP. Le-am solicitat mini�trilor de externe s� fac� o 
prim� evaluare a progreselor la întâlnirea lor ministerial� din decembrie 2008. Mini�trii de externe au autoritatea 
de a decide în privin�a candidaturilor Ucrainei �i Georgiei pentru MAP. 

24. R�mânem angaja�i fa�� de regiunea de importan�� strategic� a Balcanilor, unde integrarea euro-atlantic�, 
fundamentat� pe valori democratice �i cooperare regional�, r�mâne necesar� pentru o pace �i stabilitate 
durabil�. Salut�m progresul realizat dup� Summit-ul de la Riga în ceea ce prive�te dezvoltarea cooper�rii 
noastre cu Bosnia-Her�egovina, Muntenegru �i Serbia. încuraj�m fiecare dintre aceste trei ��ri s� utilizeze în cea 
mai mare m�sur� posibil� oportunit��ile de dialog, reform� �i cooperare, oferite de Parteneriatul Euro-Atlantic, �i 
am dat instruc�iuni Consiliului Nord Atlantic în sesiune permanent� s� men�in� în aten�ie dezvoltarea rela�iilor cu 
fiecare dintre ace�ti parteneri.  

25. Salut�m deciziile Bosniei-Her�egovina �i ale Muntenegrului de a dezvolta un Plan de Ac�iune Individual 
pentru Parteneriat cu NATO (IPAP). A�tept�m cu interes planuri de ac�iune ambi�ioase �i de substan��, care s� 
promoveze aspira�iile euro-atlantice ale acestor ��ri, iar în acest scop ne oferim sprijinul pentru eforturile lor de 
reform�. Pentru a stimula �i ghida aceste eforturi, am decis s� invit�m Bosnia-Her�egovina �i Muntenegru s� 
înceap� un Dialog Intensificat cu privire la întreaga gam� de teme politice, militare, financiare �i de securitate, 
legate de aspira�iile lor de a deveni membri, f�r� a anticipa decizia final� a Alian�ei în aceast� privin��. 

26. Suntem preg�ti�i s� dezvolt�m pe mai departe o rela�ie ambi�ioas� �i substan�ial� cu Serbia, care s� 
valorifice pe deplin calitatea sa de membru al PfP �i s� o ajute s� progreseze în direc�ia integr�rii în 
comunitatea euro-atlantic�. Ne reiter�m disponibilitatea de a adânci cooperarea cu Serbia, în special prin 
dezvoltarea unui Plan de Ac�iune Individual pentru Parteneriat. Vom analiza de asemenea invitarea Serbiei la 
un Dialog Intensificat, în urma unei solicit�ri a Serbiei în acest sens. 

27. A�tept�m ca Serbia �i Bosnia �i Her�egovina s� coopereze pe deplin cu Tribunalul Penal Interna�ional 
pentru Fosta Iugoslavie �i vom monitoriza îndeaproape eforturile fiec�reia în aceast� privin��.  

 28. Reamintim c� parteneriatul NATO-Rusia a fost conceput ca un element strategic pentru înt�rirea securit��ii 
în spa�iul euro-atlantic, întemeiat pe principii, valori �i angajamente fundamentale, inclusiv democra�ia, libert��ile 
civile �i pluralismul politic. Privind în urm�, la istoria de peste un deceniu, am dezvoltat un dialog politic �i 
proiecte concrete pe o gam� larg� de subiecte de securitate interna�ional�, unde avem obiective �i interese 
comune. De�i suntem preocupa�i de recentele declara�ii �i ac�iuni ruse�ti, pe subiecte cheie de securitate �i de 
interes comun, precum Tratatul privind For�ele Conven�ionale din Europa (CFE), suntem preg�ti�i s� continu�m 
s� lucr�m cu Rusia, ca parteneri egali în domenii de interes comun, a�a cum este prev�zut în Declara�ia de la 
Roma �i în Actul Fondator. Trebuie s� ne continu�m eforturile comune în lupta împotriva terorismului �i în 
domeniul neprolifer�rii armelor de distrugere în mas� �i a mijloacelor de transport al acestora. îndemn�m Rusia 
s� se angajeze activ în ofertele importante de cooperare care i-au fost prezentate. Consider�m c� discu�iile 



bilaterale Statele Unite - Rusia cu privire la ap�rarea antirachet� �i CFE, printre alte teme, pot aduce o 
contribu�ie important� în acest domeniu. Consider�m c� poten�ialul Consiliului NATO-Rusia (NRC) nu este pe 
deplin realizat �i r�mânem preg�ti�i s� identific�m �i s� urm�rim oportunit��i pentru ac�iuni comune în format 
27,reamintind principiul independen�ei deciziilor �i ac�iunilor NATO sau ale Rusiei. Reafirm�m Rusiei c� politica 
u�ilor deschise a NATO �i eforturile prezente, precum �i cele viitoare privind ap�rarea antirachet� a NATO sunt 
menite s� ofere un r�spuns mai bun fa�� de provoc�rile de securitate cu care to�i ne confrunt�m �i reiter�m 
faptul c�, departe de a reprezenta o amenin�are pentru rela�ia noastr�, acestea ofer� oportunit��i de a 
aprofunda cooperarea �i stabilitatea.  

29. Lu�m not� de ratificarea de c�tre Rusia a Acordului privind Statutul For�elor, din cadrul Parteneriatului 
pentru Pace, �i ne exprim�m speran�a c� aceasta va facilita continuarea cooper�rii practice. Apreciem faptul c� 
Rusia este preg�tit� s� sprijine misiunea ISAF a NATO în Afganistan prin facilitarea tranzitului pe teritoriul s�u. 
Am saluta aprofundarea cooper�rii NATO-Rusia, în sprijinul �i cu acordul Guvernului afgan �i dorim s� o 
dezvolt�m în continuare, pe baza activit��ii serioase deja realizate în preg�tirea ofi�erilor afgani �i din Asia 
Central�, speciali�ti în problema luptei împotriva traficului de narcotice. Continua noastr� cooperare, pe baza 
Ini�iativei aliate de Cooperare în Spa�iu, �i sprijinul Rusiei fa�� de Opera�iunea „Active Endeavour" din Marea 
Mediteran� contribuie la lupta noatr� comun� împotriva terorismului. Salut�m, de asemenea, cooperarea cu 
privire la interoperabilitatea militar�, ap�rarea antirachet� în teatru de opera�iuni, c�utarea �i salvarea pe mare, 
ca �i planificarea urgen�elor civile.  

30. Reafirm�m c� politica NATO de parteneriate, dialog �i cooperare constituie o component� esen�ial� a 
obiectivelor �i sarcinilor Alian�ei. Parteneriatele Alian�ei în întreaga lume au o valoare durabil�, contribuind la 
stabilitatea �i securitatea în zona euro-atlantic� �i dincolo de ea. �inând cont de aceasta, salut�m progresul 
realizat de la ultimul nostru Summit la Riga, cu privire la înt�rirea politicii NATO de parteneriate �i cooperare �i 
ne reafirm�m angajamentul de a continua eforturile în aceast� privin��. 

31. Acord�m o înalt� valoare contribu�iilor pe care partenerii no�tri le aduc la misiunile �i opera�iile NATO. 
�aptesprezece na�iuni din afara Alian�ei contribuie cu for�e la opera�iile �i misiunile noastre, iar multe altele 
furnizeaz� diferite forme de sprijin. Vom continua eforturile de a promova o mai mare interoperabilitate între 
for�ele noastre �i cele ale na�iunilor partenere; de a intensifica schimbul de informa�ii �i consult�rile cu na�iunile 
contributoare la opera�iunile conduse de NATO; �i de a oferi ��rilor partenere expertiza �i asisten�a NATO în 
promovarea reformelor din domeniul securit��ii �i ap�r�rii. 

 
 32. Salut�m prezen�a partenerilor no�tri euro-atlantici la Summit-ul de la Bucure�ti �i reiter�m valoarea peren� 
a Consiliului Parteneriatului Euro-Atlantic (EAPC) �i a programului Parteneriatului pentru Pace (PfP). R�mânem 
angaja�i în continuarea discu�iilor politice de substan�� �i a unei cooper�ri eficiente în aceste formate. Salut�m 
revenirea Maltei în PfP �i dorim angajarea sa activ� în EAPC. Salut�m înt�rirea dialogului politic prin Forumul 
de Securitate al EAPC. Vom acorda prioritate unor noi ini�iative, practice, între care sporirea integrit��ii în 
institu�iile de ap�rare �i rolul important al femeilor în rezolvarea conflictelor, a�a cum este prev�zut în Rezolu�ia 
num�rul 1325 a Consiliului de Securitate al ONU. Apreciem succesele din ultimii zece ani, ob�inute de Centrul 
Euro-Atlantic de Coordonare a R�spunsului la Dezastre, în coordonarea contribu�iilor NATO �i ale statelor 
partenere la r�spunsul în caz de dezastre. Vom continua s� utiliz�m pe deplin fondurile de asisten�� voluntar� 
NATO/PfP �i s� promov�m deschiderea lor c�tre alte ��ri partenere. Salut�m �i vom continua s� sprijinim 
angajarea tuturor partenerilor interesa�i din zona euro-atlantic� în programe de sprijinire a reformelor ap�r�rii �i 
din alte domenii, inclusiv în cadrul Planului de Ac�iune Individual pentru Parteneriat (IPAP). Reamintind decizia 
Summit-ului de la Istanbul, suntem deci�i s� angaj�m partenerii din Caucaz �i Asia Central�, zone de 
importan�� strategic�, inclusiv prin înt�rirea aranjamentelor de leg�tur� în aceste regiuni, �i ne vom continua 
dialogul cu partenerii din Asia Central� cu privire la Afganistan. Apreciem contribu�iile semnificative furnizate de 
partenerii no�tri EAPC în opera�iile Alian�ei �i dorim s� conlucr�m cu ace�tia pentru a r�spunde provoc�rilor de 
securitate ale secolului 21. 

33. Am luat not� cu satisfac�ie de progresul semnificativ realizat în cadrul Dialogului nostru Mediteranean dup� 
summit-urile de la Istanbul �i Riga. Consult�rile politice cu partenerii no�tri din cadrul Dialogului Mediteranean 
au crescut în frecven�� �i substan��, iar întâlnirea desf��urat�, în decembrie 2007, între mini�trii no�tri de 
externe �i cei �apte parteneri din cadrul Dialogului Mediteranean a contribuit la adâncirea în continuare a 
parteneriatului nostru. Ca atare, inten�ion�m s� continu�m dinamismul actual al rela�iei prin aprofundarea 
aranjamentelor noastre de leg�tur� cu regiunea, pe baz� voluntar�. Cooperarea noastr� practic� s-a amplificat 
în mai multe domenii �i au fost create oportunit��i noi, în special în instruire �i educa�ie. Salut�m progresul 
realizat împreun� cu partenerii în implementarea Ini�iativei NATO de Cooperare în domeniul instruirii, în scopul 
lans�rii Cursului NATO de Cooperare Regional� la Colegiul de Ap�rare al NATO, unde dou� cursuri pilot au fost 
organizate cu succes. îi încuraj�m pe partenerii no�tri din Dialogul Mediteranean s� coopereze cu noi pentru a 
dezvolta mai departe aceast� ini�iativ�. Convenirea de Programe Individuale de Cooperare (ICP) cu Egiptul �i 
Israelul vor ajuta la stabilirea unei cooper�ri pe termen lung, structurate �i eficiente cu aceste ��ri. îi încuraj�m �i 



pe ceilal�i parteneri ai no�tri din Dialogul Mediteranean s�-�i dezvolte propriile lor programe în viitorul apropiat. 
Salut�m implementarea primului Fond de asisten�� din cadrul Dialogului Mediteranean, pentru a sprijini Iordania 
în eliminarea bombelor �i muni�iei neexplodate, precum �i lansarea studiului de fezabilitate pentru un fond de 
asisten�� destinat sprijinirii Mauritaniei în distrugerea de muni�ie. Mul�umim partenerilor din Dialogul 
Mediteranean pentru diversele lor contribu�ii la opera�iunile �i misiunile noastre.  

34. Salut�m r�spunsul a patru dintre ��rile din regiunea Golfului la oferta noastr� de cooperare în cadrul oferit 
de Ini�iativa de Cooperare de la Istanbul (ICI) �i încuraj�m �i alte ��ri din regiune s� accepte aceast� ofert�. în 
acest scop, avem în vedere s� ne dezvolt�m aranjamentele de leg�tur�, pe baze voluntare, cu aceast� regiune. 
Observ�m cu satisfac�ie cre�terea interesului �i a particip�rii lor în activit��ile NATO de instruire �i educa�ie �i 
suntem preg�ti�i s� intensific�m cooperarea în acest domeniu, precum �i în altele similare. Salut�m progresul 
realizat împreun� cu partenerii în implementarea Ini�iativei NATO de Cooperare în domeniul Instruirii, în scopul 
lans�rii cursului NATO de cooperare regional� la Colegiul de Ap�rare al NATO, unde s-au desf��urat cu succes 
dou� cursuri-pilot. îi încuraj�m �i pe partenerii no�tri din ICI s� coopereze cu noi pentru a dezvolta mai departe 
aceast� ini�iativ�, precum �i s� dezvolte programe individuale pentru a ne structura mai bine cooperarea. 
Apreciem foarte mult sprijinul acordat de partenerii no�tri din ICI opera�iilor �i misiunilor Alian�ei.  

 35. Alian�a acord� o valoare deosebit� rela�iilor sale extinse �i variate cu al�i parteneri de pe glob. Obiectivele 
noastre în aceste rela�ii includ sprijinul pentru opera�ii, cooperarea în domeniul securit��ii �i aprofundarea unor 
abord�ri comune în promovarea intereselor de securitate �i a valorilor democratice pe care le împ�rt��im. Am 
f�cut progrese substan�iale în construirea dialogului politic �i dezvoltarea Pachetelor individuale de Cooperare 
cu o parte dintre aceste ��ri. Salut�m în mod special contribu�iile substan�iale ale Australiei, Japoniei, Noii 
Zeelande �i Singapore la eforturile din Afganistan, derulate sub conducerea NATO. Salut�m, în mod special, 
contribu�ia semnificativ� a Australiei, Japoniei, Noii Zeelande �i Singapore la misiunea NATO în Afganistan. De 
asemenea, salut�m contribu�iile valoroase ale Republicii Coreea la sprijinirea misiunii NATO în Afganistan. 
Recunoscând c� fiecare dintre aceste ��ri doresc s� dezvolte propriul nivel al rela�iilor lor cu NATO, �i c� alte 
��ri ar putea dori de asemenea s� promoveze dialogul �i cooperarea cu NATO, ne reiter�m disponibilitatea de a 
continua dezvoltarea rela�iilor existente, precum �i de a stabili altele noi, individuale, pe baza aprob�rii 
Consiliului Nord-Atlantic �i într-un ritm adecvat intereselor noastre reciproce. 

36. Reafirm�m importan�a continu� a regiunii M�rii Negre pentru securitatea euro-atlantic�. în aceast� privin��, 
salut�m progresul în consolidarea responsabilit��ii regionale, prin utilizarea eficient� a ini�iativelor �i 
mecanismelor existente. Alian�a va continua s� sprijine aceste eforturi în mod adecvat, ghidat� de priorit��ile 
regionale �i pe baza transparen�ei, complementarit��ii �i inclusivit��ii, în scopul dezvolt�rii dialogului �i cooper�rii 
între statele M�rii Negre �i dintre acestea �i Alian��. 

37. Proliferarea rachetelor balistice reprezint� o amenin�are crescând� pentru popula�ia, teritoriul �i for�ele 
Alian�ei. Ap�rarea antirachet� este parte a unui r�spuns mai amplu de contracarare a acestei amenin��ri. De 
aceea, recunoa�tem contribu�ia substan�ial� pe care planificata dislocare în Europa a capabilit��ilor de ap�rare 
antirachet� ale SUA o aduce protec�iei Alia�ilor împotriva rachetelor balistice cu raz� lung� de ac�iune. Explor�m 
modalit��i de conectare a acestor capabilit��i cu eforturile curente ale NATO în domeniul ap�r�rii antirachet�, ca 
o cale de a ne asigura c� ele vor constitui parte integrant� a oric�rei arhitecturi viitoare a sistemului NATO de 
ap�rare antirachet�. Având în vedere principiul indivizibilit��ii securit��ii Alia�ilor, precum �i pe cel al solidarit��ii 
NATO, îns�rcin�m Consiliul Nord-Atlantic în Sesiune Permanent� s� dezvolte op�iuni pentru o arhitectur� 
cuprinz�toare a sistemului de ap�rare antirachet� care s� asigure acoperirea tuturor teritoriilor �i popula�iilor 
aliate care nu sunt acoperite altfel de sistemul american, în scopul reevalu�rii lor la summit-ul NATO din 2009, 
în vederea fundament�rii oric�rei decizii politice viitoare. 

38. Apreciem, de asemenea, eforturile care se desf��oar� în prezent pentru înt�rirea cooper�rii NATO-Rusia în 
domeniul ap�r�rii antirachet�. Ne angaj�m s� demonstr�m transparen�� maxim� �i s� adopt�m m�suri 
reciproce de cre�tere a încrederii, pentru a reduce orice îngrijorare. încuraj�m Federa�ia Rus� s� valorifice 
propunerile SUA în domeniul ap�r�rii antirachet� �i suntem preg�ti�i s� explor�m poten�ialul de a conecta, la 
momentul potrivit, sistemele de ap�rare antirachet� ale Statelor Unite, NATO �i Federa�iei Ruse. 

39. Reafirm�m faptul c� dezarmarea, controlul armamentelor �i neproliferarea vor continua s� aib� o contribu�ie 
important� pentru pace, securitate �i stabilitate �i, în acest sens, pentru prevenirea r�spândirii �i utiliz�rii 
armelor de distrugere în mas� �i a mijloacelor de transport a acestora la �int�. Am luat not� de raportul care ne-
a fost preg�tit privind cre�terea profilului NATO în acest domeniu. Ca parte a unui r�spuns mai larg la 
problemele de securitate, NATO ar trebui s� continue s� contribuie la eforturile interna�ionale în acest domeniu 
al controlului armamentelor, dezarm�rii �i neprolifer�rii �i îns�rcin�m Consiliul Nord-Atlantic în sesiune 
permanent� s� men�in� aceste subiecte sub o monitorizare activ�.  

 



40. Alian�a �i-a redus semnificativ for�ele conven�ionale, comparativ cu nivelul din perioada R�zboiului Rece, �i 
a redus armele nucleare atribuite NATO cu peste 90%. Alia�ii �i-au redus, de asemenea, arsenalele nucleare. 
Fran�a a redus tipurile sistemelor sale nucleare la dou�, num�rul mijloacelor de transport nucleare cu peste 
jum�tate �i a anun�at c� î�i va reduce num�rul de focoase nucleare la mai pu�in de 300, f�r� a mai de�ine alte 
arme în afar� de acestea în stocurile sale opera�ionale. Marea Britanie se limiteaz� la un sistem nuclear, a 
diminuat cu 75% puterea exploziv� a stocurilor nucleare, iar num�rul focoaselor nucleare disponibile din punct 
de vedere opera�ional a ajuns la mai pu�in de 160. Statele Unite �i-au redus stocul de arme nucleare la mai 
pu�in de 25% din dimensiunea avut� la momentul de vârf al R�zboiului Rece �i au redus armele nucleare tactice 
atribuite NATO cu aproape 90%. 

41. R�mânem adânc preocupa�i de riscurile de proliferare ale programelor nucleare �i în domeniul rachetelor 
balistice ale Iranului. Chem�m Iranul s� se conformeze pe deplin Rezolu�iilor num�rul 1696, 1737, 1747 �i 1803 
ale Consiliului de Securitate al Na�iunilor Unite (CSONU). De asemenea, suntem adânc preocupa�i de 
activit��ile de proliferare ale Republicii Populare Democrate Coreea �i o chem�m s� se conformeze pe deplin 
Rezolu�iei CSONU 1718. Alia�ii î�i reafirm� sprijinul pentru acordurile multilaterale de neproliferare existente, 
cum ar fi Tratatul de Neproliferare Nuclear�, �i fac apel pentru conformarea universal� cu Tratatul de 
Neproliferare Nuclear� �i aderarea universal� la Protocolul Adi�ional la Acordul de Salvgardare al Agen�iei 
Interna�ionale pentru Energie Atomic� (AIEA), �i respectarea deplin� a Rezolu�iei CSONU 1540. Alia�ii sunt de 
acord s� î�i dubleze eforturile pentru implementarea integral� a acordurilor de neproliferare �i a rezolu�iilor 
relevante ale CSONU, fa�� de care Alia�ii î�i reafirm� sprijinul �i pe care sunt obliga�i s� le respecte. 

42. Andos�m în totalitate declara�ia Consiliului Nord-Atlantic din 28 martie 2008 �i reafirm�m angajamentul 
Alian�ei fa�� de regimul Tratatului CFE, a�a cum a fost exprimat în pozi�ia Alian�ei con�inut� în paragraful 42 al 
Declara�iei summit-ului de la Riga din 2006, declara�ia final� a alia�ilor la Conferin�a exteraordinar� CFE de la 
Viena �i declara�iile Alian�ei care reflect� dezvolt�rile ulterioare. Punem cel mai mare pre� pe regimul Tratatului 
CFE cu toate elementele sale �i subliniem importan�a strategic� a Tratatului CFE, inclusiv a regimului s�u de 
flanc, ca o piatr� unghiular� a securit��ii euro-atlantice. Suntem profund îngrijora�i c� Federa�ia Rus� a 
continuat „suspendarea" unilateral� a obliga�iilor sale juridice decurgând din Tratatul CFE. Aceast� ac�iune nu 
contribuie la obiectivul nostru comun de men�inere a viabilit��ii pe termen lung a regimului CFE �i solicit�m ferm 
Federa�iei Ruse s� reia implementarea sa. Situa�ia actual�, în care alia�ii NATO din CFE implementeaz� 
Tratatul în timp ce Rusia nu o face, nu poate dura la infinit. Am oferit un set de propuneri constructive �i 
inovatoare de ac�iuni paralele pe subiecte-cheie, incluzând pa�i din partea alia�ilor privind ratificarea Tratatului 
CFE Adaptat �i din partea Federa�iei Ruse privind angajamentele restante referitoare la Georgia �i Republica 
Moldova. Consider�m c� aceste propuneri r�spund tuturor preocup�rilor exprimate de Rusia. încuraj�m 
autorit��ile ruse s� lucreze în spirit constructiv cu noi �i cu alte state p�r�i interesate pentru a ajunge la un acord 
pe baza pachetului de ac�iuni paralele, astfel încât s� salvgard�m împreun� beneficiile acestui important regim.  

43. Suntem preocupa�i de persisten�a conflictelor regionale în Caucazul de Sud �i în Republica Moldova. 
Na�iunile noastre sprijin� integritatea teritorial�, independen�a �i suveranitatea Armeniei, Azerbaidjanului, 
Georgiei �i Republicii Moldova. Vom continua s� sprijinim eforturile pentru o rezolvare pa�nic� a acestor 
conflicte regionale, având în vedere aceste principii. 

44. Am f�cut deja eforturi serioase pentru transformarea for�elor �i capabilit��ilor noastre în conformitate cu 
obiectivele noastre politice, în special cu priorit��ile stabilite de Directiva Politic� General� �i experien�a din 
teatrele de opera�ii. Vom continua acest proces pentru a ne asigura c� Alian�a r�mâne capabil� s� î�i 
îndeplineasc� angajamentele sale opera�ionale �i s� îndeplineasc� întreaga sa gam� de misiuni. Opera�iunile 
Alian�ei subliniaz� necesitatea de dezvoltare �i dislocare în opera�iuni a unor for�e moderne, interoperabile, 
flexibile �i sustenabile. Aceste for�e trebuie s� fie capabile s� desf��oare, în urma deciziei Consiliului (NAC), 
opera�iuni de ap�rare colectiv� �i de r�spuns la crize, în interiorul �i în afara teritoriului Alian�ei, la periferia 
acestuia, precum �i la distan�� strategic�, cu sprijin redus sau far� sprijinul na�iunii gazd�. Ne vom asigura, de 
asemenea, c� avem capabilit��ile necesare pentru a r�spunde provoc�rilor de securitate �i în evolu�ie ale 
secolului 21 �i, pentru a face aceasta, ne vom transforma, adapta �i reforma în consecin��. 

45. Transformarea reprezint� un proces continuu �i necesit� o aten�ie constant� �i sus�inut�. De aceea, 
sprijinim eforturile mini�trilor ap�r�rii de supervizare a gestion�rii aspectelor de ap�rare ale transform�rii 
Alian�ei, pentru a asigura c� NATO r�mâne eficient �i eficace, în special prin continuarea eforturilor în 
urm�toarele domenii: 

• Trebuie s� ne asigur�m c� oferim for�ele necesare pentru opera�iunile Alian�ei sau pentru alte 
angajamente. în acest scop, ne vom continua eforturile pentru a fi în m�sur� s� disloc�m �i s� sus�inem mai 
multe for�e în teatrele de opera�iuni. Ne angaj�m s� sprijinim For�a de R�spuns a NATO prin asigurarea 
contribu�iilor necesare �i s� îmbun�t��im disponibilitatea for�elor destinate opera�iunilor Alian�ei aflate în 
rezerva opera�ional� �i strategic� a NATO. Vom încerca s� ob�inem sprijin intern pentru participarea la 
opera�iuni, inclusiv prin eforturi sporite de diploma�ie public�. 



•  Vom dezvolta, în continuare, acele capabilit��i necesare atât pentru sus�inerea întregii game de misiuni 
ale Alian�ei, cât �i pentru remedierea neajunsurilor specifice. Vom depune eforturi în special pentru 
îmbun�t��irea transportului strategic �i a transportului aerian intra-teatru, în special în ceea ce prive�te 
îmbun�t��irea disponibilit��ii elicopterelor care s� satisfac� cerin�ele misiunilor Alian�ei �i, în acest sens, 
salut�m ini�iativele na�ionale în sprijinul acestor eforturi, precum �i pe acelea referitoare la sprijinul logistic 
multina�ional. Vom înt�ri, în continuare, superioritatea informa�ional� prin capabilit��i de re�ea, inclusiv prin: 
un sistem integrat de comand� �i control aerian, o monitorizare intensificat� a situa�iei generale maritime �i 
prin asigurarea la timp a capabilit��ii Alian�ei de Supraveghere Terestr� (AGS). Vom continua, de 
asemenea, s� îmbun�t��im capabilitatea �i interoperabilitatea for�elor noastre pentru opera�iuni speciale. Pe 
baza sprijinului oferit de procesele de planificare a ap�r�rii, ne vom spori eforturile pentru dezvoltarea �i 
dislocarea în opera�iuni a for�elor �i capabilit��ilor solicitate, cu cel mai ridicat grad de interoperabilitate �i 
standardizare. Dezvoltarea de for�e �i capabilit��i va fi completat� prin îmbun�t��irea cooper�rii industriale 
trans-atlantice în domeniul ap�r�rii.  

•  Ne angaj�m s� dezvolt�m politici �i capabilit��i care s� r�spund� noilor provoc�ri �i amenin��ri. Aceasta 
include dezvoltarea unei politici cuprinz�toare pentru prevenirea prolifer�rii armelor de distrugere în mas� 
(WMD) �i ap�rarea împotriva amenin��rilor chimice, biologice, radiologice �i nucleare.  

•  Vom urm�ri adaptarea �i reforma structurilor �i proceselor din cadrul Alian�ei. în acest context, suntem în 
proces de revizuire a structurii de comand� pe timp de pace a NATO, pentru a o face mai flexibil�, eficient� 
�i eficace, precum �i de revizuire a proceselor de planificare a ap�r�rii pentru a promova asigurarea la timp 
a capabilit��ilor în conformitate cu Directiva Politic� General�. 

46. Transformarea nu este posibil� f�r� asigurarea de resurse suficiente �i în ordine prioritar� corespunz�toare. 
Ne angaj�m s� continu�m, în mod individual �i colectiv, asigurarea resurselor necesare Alian�ei pentru 
îndeplinirea sarcinilor solicitate. în acest sens, încuraj�m na�iunile ale c�ror cheltuieli pentru ap�rare sunt în 
sc�dere s� împiedice acest fenomen �i s� î�i stabileasc�, ca obiectiv, cre�terea în termeni reali a cheltuielilor 
pentru ap�rare.  

47. NATO r�mâne angajat în eforturile de înt�rire a ap�r�rii sistemelor informatice „cheie" ale Alian�ei împotriva 
atacurilor cibernetice. Recent am adoptat o politic� NATO în domeniul ap�r�rii împotriva atacurilor cibernetice �i 
dezvolt�m structurile �i autorit��ile necesare implement�rii acesteia. Politica noastr� în domeniul ap�r�rii 
împotriva atacurilor cibernetice eviden�iaz� necesitatea pentru NATO �i na�iunile membre de a proteja sistemele 
informatice „cheie", în acord cu responsabilit��ile lor specifice; schimbul de experien��; �i asigurarea unei 
capabilit��i de sprijin pentru na�iunile aliate, la cerere, de respingere a unui atac cibernetic. A�tept�m cu interes 
continuarea dezvolt�rii capabilit��ilor NATO de ap�rare împotriva atacurilor cibernetice �i înt�rirea leg�turilor 
dintre NATO �i autorit��ile na�ionale.  

48. Am luat not� de raportul „Rolul NATO în domeniul securit��ii energetice", preg�tit în urma îns�rcin�rii primite 
la Summit-ul de la Riga. Alia�ii au identificat principii care vor guverna abordarea NATO în acest domeniu �i au 
eviden�iat op�iuni �i recomand�ri pentru activit��ile viitoare. Pe baza acestor principii, NATO se va angaja în 
urm�toarele domenii: punerea în comun �i schimbul de informa�ii; proiectarea stabilit��ii; promovarea cooper�rii 
interna�ionale �i regionale; sprijinul pentru gestionarea efectelor �i sprijinirea protec�iei infrastructurii energetice 
critice. Alian�a va continua consult�rile cu privire la riscurile iminente în domeniul securit��ii energetice. Ne vom 
asigura c� eforturile NATO aduc valoare ad�ugat� �i sunt pe deplin coordonate �i integrate cu cele ale 
comunit��ii interna�ionale, care include un num�r de organiza�ii specializate în securitatea energetic�. Am 
îns�rcinat Consiliul aflat în sesiune permanent� s� preg�teasc� pentru summit-ul din 2009 un raport consolidat 
privind progresele înregistrate în domeniul securit��ii energetice.  

49. Solicit�rile la adresa Alian�ei noastre au sporit în complexitate în ultimii 20 de ani, pe m�sur� ce climatul de 
securitate s-a schimbat, iar atât amploarea misiunilor �i opera�iilor noastre, cât �i apartenen�a la Alian�� s-au 
extins. Acest fapt necesit� adaptarea �i reforma continu� a structurilor �i proceselor Cartierului General al 
NATO. Am luat not� de progresul realizat în acest domeniu, ca parte a transform�rii generale a NATO; r�mân, 
îns�, multe de f�cut în continuare, înclusiv folosirea, în modul cel mai eficient, a mut�rii noastre în cl�direa 
noului sediu. în evaluarea celor care trebuie schimbate, trebuie s� utiliz�m mai mult lec�iile desprinse din 
experien�a noastr� legat� de îndeplinirea func�iunilor de baz�, inclusiv îndeplinirea cerin�elor opera�ionale, de 
dezvoltare a capabilit��ilor, de parteneriat �i de comunica�ii strategice. Valorificând activitatea mini�trilor no�tri ai 
ap�r�rii vizând progresul în aspectele de ap�rare ale transform�rii, va trebui de asemenea ca Alia�ii s� evalueze 
cum s� realizeze cel mai rapid �i coerent flux al consilierii politice substan�iale, pe probleme militare �i pe tema 
resurselor, pentru a sprijini procesul decizional, consensual �i a cre�te capacitatea noastr� de r�spuns în timp 
real la necesit��ile opera�ionale, inclusiv la cele ale Comandan�ilor NATO. Am solicitat Secretarului General s� 
traseze o foaie de parcurs de urmat, pân� la summit-ul din 2009, cu privire la modalitatea de realizare a acestor 
obiective. 



50. Ne exprim�m aprecierea sincer� pentru ospitalitatea c�lduroas� cu care ne-a primit Guvernul României. 
Ora�ul Bucure�ti a fost loca�ia celui mai mare summit NATO desf��urat vreodat�, punând în valoare hot�rârea 
Alian�ei de a coopera îndeaproape cu membrii comunit��ii interna�ionale, precum �i contribu�ia sa unic� la 
promovarea securit��ii �i stabilit��ii într-un context strategic aflat în schimbare rapid�. La întâlnirea noastr� am 
luat decizii �i am oferit noi linii directoare pentru adaptarea continu� a NATO la acest context, prin misiunile �i 
opera�iile sale, modernizarea structurilor �i capacit��ilor sale, angajarea mai strâns� a altor na�iuni �i organiza�ii, 
precum �i deschiderea continu� c�tre includerea unor noi state membre. Am înt�rit dialogul �i cooperarea cu 
state �i organiza�ii vitale pentru securitatea noastr�. Ne vom întâlni din nou anul viitor la Strasbourg �i Kehl 
pentru a s�rb�tori cea de a 60-a aniversare a NATO, a trece în revist� procesul de adaptare �i a stabili noi 
orient�ri pentru modernizarea Alian�ei noastre, pentru ca aceasta s� poat� r�spunde provoc�rilor de securitate 
ale secolului 21.  

 
 


