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Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord este
una dintre principalele organizaţii internaţionale
la nivel mondial. Aceasta este o alianţă politică şi
militară, formată din 30 de ţări membre din Europa
şi America de Nord.

PROTECŢIA CETĂŢENILOR
Deseori considerăm că a ne bucura de un mediu sigur şi
stabil economic reprezintă un drept care ni se cuvine pur
şi simplu. De fapt, cheia bunăstării noastre este asigurarea
securităţii în toate domeniile vieţii cotidiene.

CONSTRUIREA PARTENERIATELOR
Stabilirea dialogului şi a cooperării are o importanţă crucială
pentru dezvoltarea unor relaţii paşnice şi realizarea unei
înţelegeri reciproce mai profunde la nivel internaţional.
NATO oferă o ocazie unică ţărilor membre şi celor din
partenariat pentru desfăşurarea aspectelor de securitate,
atât în vederea realizării măsurilor de sporire a încrederii,
cât şi pentru a contribui, pe termen lung, la prevenirea
conflictelor.
Prin cooperare practică şi iniţiative multilaterale, împreună
ţările se confruntă cu provocările de securitate.

Aceste ţări cooperează în domeniul securităţii şi al
apărării. Astfel, NATO oferă o legătură unică între
cele două continente pentru cooperarea politică şi
de securitate.

COMBATEREA NOILOR
AMENINŢĂRI
Schimbarea naturii ameninţărilor face necesară schimbarea
metodelor pentru menţinerea păcii. NATO îşi reorientează
capabilităţile de apărare pentru a răspunde ameninţărilor
din ziua de astăzi. Alianţa îşi adaptează forţele şi dezvoltă
abordări multinaţionale pentru a putea face faţă terorismului,
statelor problemă şi altor ameninţări de securitate, cum ar fi
armele de distrugere în masă.

CONSTRUIREA PĂCII ŞI A
STABILITĂŢII
Mai multe părţi se pot bucura în acelaşi timp de beneficiile
oferite de stabilitate. Stabilizarea regiunilor în care tensiunile
constituie ameninţări de securitate are o importanţă crucială.
De aceea, NATO joacă un rol activ în operaţiile de gestionare
a crizelor, în cooperare cu alte organizaţii internaţionale.

CE FACE NATO?
NATO este destinat asigurării protecţiei statelor
membre prin mijloace politice şi militare.
Alianţa încurajează totodată consultarea şi
cooperarea cu ţările non-NATO într-o gamă
largă de domenii legate de securitate, cum ar
fi reforma apărării şi menţinerea păcii.
Prin dialog şi parteneriate, NATO contribuie la
prevenirea conflictelor în interiorul şi în afara
frontierelor statelor sale membre.
Alianţa promovează valorile democratice
şi militează pentru rezolvarea paşnică a
disputelor. În cazul în care eforturile diplomatice

eşuează, aceasta deţine capacitatea militară
necesară în vederea îndeplinirii operaţiilor de
gestionare a crizelor şi a celor de menţinere
a păcii, în mod individual sau în cooperare cu
alte ţări şi organizaţii internaţionale.
NATO prezintă de asemenea o a treia
dimensiune, care constă în activităţi în
domeniul planificării urgenţelor civile şi
sprijinul acordat aliaţilor şi partenerilor în
cazul producerii dezastrelor, precum şi în
promovarea cooperării în domeniul ştiinţei şi
mediului.

CUM FUNCŢIONEAZĂ NATO?
Fiecare ţară membră are o delegaţie permanentă
la sediul politic al NATO din Bruxelles. Aceasta
este condusă de un ambasador, care reprezintă
guvernul ţării sale pe timpul consultărilor şi
în procesul decizional care se desfăşoară în
cadrul Alianţei.

NATO are foarte puţine forţe permanente
proprii. Atunci când Consiliul Nord Atlantic
decide desfăşurarea unei operaţii, statele
membre contribuie la aceasta cu forţe, pe bază
de voluntariat. Forţele se reîntorc în ţările de
unde provin, după încheierea misiunii.

Consiliul Nord Atlantic este principala structură
politică de luare a deciziilor Alianţei. Acesta se
întruneşte la diferite niveluri şi este prezidat de
secretarul general al NATO, care sprijină statele
membre în vederea ajungerii la un acord privind
aspectele de importanţă deosebită.

Structura militară de comandă are rolul de a
coordona şi conduce aceste operaţii. Această
structură este compusă din state majore şi baze
situate pe teritoriul diferitelor ţări membre.

Orice decizie a fiecăruia dintre comitetele NATO
este luată prin consens. De aceea, “o decizie a
NATO” reprezintă expresia voinţei colective a
tuturor ţărilor membre.

Activitatea zilnică, structurile civile şi militare şi
programele de investiţii ale NATO sunt finanţate
din bugetele comune, la care statele membre
contribuie în conformitate cu o formulă agreată
de participare la acoperirea costurilor.

ŢĂRILE MEMBRE ȘI PARTENERE

Semnarea Tratatului Atlanticului de Nord la 4 aprilie 1949

PARTENERII PARTENARIATULUI PENTRU PACE (PFP)
Armenia
Austria
Azerbaidjan
Belarus
Bosnia şi Herţegovina
Elveţia
Finlanda
Georgia
Irlanda
Kazahstan

Luxemburg - 1949
Macedonia de Nord - 2020
Muntenegru - 2017
Norvegia - 1949
Olanda - 1949
Polonia - 1999
Portugalia - 1949
Regatul Unit - 1949
România - 2004
Slovacia - 2004
Slovenia - 2004
Spania - 1982
Statele Unite - 1949
Turcia - 1952
Ungaria - 1999

Malta
Republica Kirkiză
Republica Moldova
Rusia
Serbia
Suedia
Tadjikistan
Turkmenistan
Ucraina
Uzbekistan

ŢĂRI PARTENERE ALE DIALOGULUI MEDITERANEAN
Algeria
Egipt
Iordania
Israel

Maroc
Mauritania
Tunisia

ŢĂRILE INIŢIATIVEI DE
COOPERARE DE LA
ISTAMBUL
Bahrain
Emiratele Arabe Unite
Kuweit
Qatar
PARTENERI GLOBALI
Afganistan
Australia
Columbia
Irak
Japonia
Mongolia
Noua Zeelandă
Pakistan
Republica Coreea
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ŢĂRI MEMBRE NATO (+DATA ADERĂRII)
Albania - 2009
Belgia - 1949
Bulgaria - 2004
Canada - 1949
Republica Cehă - 1999
Croaţia - 2009
Danemarca - 1949
Estonia - 2004
Franţa - 1949
Germania - 1955
Grecia - 1952
Islanda - 1949
Italia - 1949
Letonia - 2004
Lituania - 2004

